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УДК 620.22: 669.017 
 

СЛУЖБОВІ ВЛАСТИВОСТІ ЛЕГОВАНИХ ЧАВУНІВ, СИНТЕЗОВАНИХ 
КОМБІНОВАНИМИ ПРОЦЕСАМИ  

 
ЖИГУЦ Ю.Ю. 1, ЛАЗАР В.Ф. 2 

1ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 
2Мукачівський державний університет 

 
У даній роботі досліджено властивості спеціальних чавунів, синтезованих комбінованими 

процесами (саморозповсюджувальний високотемпературний синтез + металотермія). Виявлено 
особливості хімічного складу, механічних властивостей та структури спеціальних чавунів. Окремим 
дослідженням встановлено теплопровідність та зносостійкість досліджуваних сплавів. Проведена 
робота дозволила розробити склад шихти для синтезу термітних спеціальних чавунів і методику 
приготування металотермічної суміші для їх синтезу.  

Ключові слова: металотермія, синтез, термітні чавуни, властивості, теплостійкість, 
зносостійкість. 
 

Важливою проблемою для сучасного виробництва є створення нових матеріалів 
та покращення властивостей традиційних, забезпечення запасними частинами і 
інструментом підприємства та майстерні. 

Актуальність теми 
Детальне вивчення цієї проблеми дає можливість вважати, що її можна успішно 

розв’язати використанням синтезу сплавів при поєднанні високоефективного способу 
легування матеріалів екзотермічними легуючими сумішами (ЕЛС) і традиційного 
плавлення матеріалів. Отже, дослідження впливу металотермічних способів синтезу 
сплавів на мікроструктуру, хімічний склад, механічні та службові властивості 
матеріалів набувають великого практичного значення. У свою чергу, технології 
створення матеріалів комбінованим процесами, поєднанням саморозповсюджувального 
високотемпературного синтезу для отримання карбідів і металотермії, для вирішення 
завдань ремонту і синтезу сплавів з покращеними властивостями та легування 
економною системою використання інгредієнтів металотермічних реакцій та відходів 
виробництв (залізної окалини, відсіву з фільтрів металургійних підприємств 
високохромистого і високомарганцевого пилу, млива алюмінієвої стружки, млива 
недопалених решток графітових електродів) стають економічно доцільними, а 
використання їх у вже існуючих методах виготовлення виливків додатково і суттєво 
підвищує ефективність виробництва [1]. 

Мета роботи: 
встановлення можливості отримувати металотермічним способом якісні 

термітні зносостійкі спеціальні чавуни леговані міддю, а також виявлення службових 
властивостей синтезованих сплавів для подальшого застосування у технологіях 
виготовлення кокілів, прес-поршнів, прес-стаканів машин литва високого тиску в 
інтервалі температур 25–300оС. 

Вихідні матеріали, методи дослідження 
При компонуванні металотермічної шихти використані матеріали: хром 

металічний ГОСТ5905-79; ферохром ФХ65-7А ГОСТ 4757079; силікокальцій С40Л10 
ГОСТ 4762-71; феросиліцій ФС65Ал3,5 ГОСТ 1415-78; порошок алюмінієвий  
ПА-3–ПА-6 ГОСТ 6058-73; феромарганець ФМн70 ГОСТ4761-80; феротитан ФТи30А 
ГОСТ4761-80; залізна окалина ковальського виробництва з середнім хімічним складом 
(% за мас.): 0,05 С; 0,10–0,35 Si; 0,10–0,35 Mn; 0,01–0,03 S; 0,01–0,03 P; 40–50 Fe2O3; 
50–60 FeO. 
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При організації процесу синтезу чавунів використовують класичні [1] термітні 
реакції, засновані на окисленні алюмінію і відновленні заліза. Для встановлення складу 
шихти розроблено методику розрахунку на основі стехіометричного співвідношення 
компонентів реакції із введенням відповідних коефіцієнтів, що враховують їх 
засвоєння сплавом. Ця методика дозволяє встановити склад металотермічних шихт і 
розрахувати адіабатичну температуру її горіння [2]. Головною умовою процесу є 
необхідність мати реальну температуру горіння шихти вище температури плавлення 
шлаку [1, 2] (для Al2O3 – 2400 K). 

Порошкову шихту просушували при температурі 150–1800С, змішували і 
ущільнювали. При проведенні досліджень використовували порошкові інгредієнти 
металотермічної шихти, частку з яких виготовляли з відходів ливарного, ковальського 
та металорізального виробництв (залізна окалина, просіяне мливо графітових 
електродів, мливо алюмінієвої стружки та ін.) [3–7]. Вимірювання міцності виконували 
на пропорційних циліндричних коротких зразках діаметром 6 мм і довжиною 30 мм за 
ГОСТ 1497-73. Службові властивості, а саме теплопровідність, досліджувалися на 
пристрої ІТ-Лямбда-400 (див. рис. 1), змонтованому в лабораторії кафедри технології 
машинобудування ДВНЗ «Ужгородський національний університет». 

 
Рис. 1. Принципова схема пристрою НГО “HATV” для випробування матеріалів 
на зносостійкість в умовах поступального руху і абразивного зношування: 1 – 
зразок нерухомий; 2 – камера з абразивом; 3 – стрижень навантажувальний;  

4 – динамометр пружинний; 5 – зразок рухомий 
 
Крім цього у роботі використані методи хімічного та рентгенофазного аналізу, 

рентгеноспектрального мікроаналізу, металографічного кількісного аналізу (рис. 2), 
застосовані стандартні методи визначення основних технологічних характеристик 
вихідних порошків (насипна щільність, гранулометричний склад) та фізико-механічних 
властивостей матеріалів. Для обробки результатів досліджень використовували 
відповідний математичний апарат і сучасне програмне забезпечення. 

Експериментальні дослідження 
Для пошуку нетипових дослідів з поєднання пар кількісних ознак (“Твердість” – 

“Міцність”, “Модуль Юнга” – “Зношування”) використано 2-мірний аналог діаграми 
розсіювання (рис. 3). Точки, які відповідають зразкам з нетиповим для вказаної вибірки 
поєднаннями параметрів виділені на графіку позначкою “х”. Це дозволило значно 
звузити пошук концентраційних меж хімічного складу спеціальних чавунів при 
визначені їх оптимальної структури. 
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а                                                                                    б 

Рис. 2. Фотографія (а) і принципова схема електронного мікроскопа (б): 1 – катод, 
2 – циліндр Венельта, 3 – анод, 4, 10 – шлюзи електронно-оптичної системи, 5, 6 – 

електромагнітні лінзи,  
7 – електромагнітні котушки, 8 – стігматор, 9 – об’єктна лінза, 11, 17 – система, 
яка формує зображення, 12 – зразок, 15 – електронно-променева трубка, 16 – 

генератор 
 

 
а                                                                                  б 

Рис. 3. Діаграми розсіювання, 2-мірний вигляд для залежностей “Твердість” – 
“Міцність” (а) та “Модуль Юнга” – “Зношування” (б) 

 
Встановлені механічні властивості експериментальних чавунів, а саме міцність 

(σв) та ударна в’язкість (ан) у середньому на 10-14% більші ніж у промислового 
базового чавуну. 

Мікроструктурний аналіз показав зменшення балу зерна у досліджених 
експериментальних зразках на 2-3 одиниці, що пов’язано з мікролегуванням чавунів 
порошковим алюмінієм, який входить у склад шихти ЕЛС. Подальше дослідження 
мікроструктури показало, що мідь після спеціального способу легування ЕЛС 
виділялася у структурі чавунів окремими фазовими скупченнями та плівками на 
границях перлітних зерен. Більш глибоке дослідження за допомогою електронної 
мікроскопії та рентгенофазного і рентгеноспектрального мікроаналізів засвідчило, що 
на поверхнях тертя експериментальних зразків (особливо в діапазоні температур 150оС 
і вище) спостерігається заповнення пор пластичною деформованою міддю. У структурі 
ж базового чавуну спостерігається значна кількість великих пор (швидше за все 
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утворених в результаті викришування графіту), що погіршує фізико-механічні 
характеристики матеріалу, а також формує розбиту карбідну сітку і границі слабкого 
часткового зрощування, показану у різних спектрах на рис. 4 а та б.  

 

  
а                                                                                     б 

Рис. 4. Спектральний аналіз зразка поверхні чавуну “2” 
 
Структура утворених плівок тертя добре простежується на рис. 5 при збільшенні 

х1000 та 500 і утворена при роботі пари тертя. Основною її складовою є мідь. Ця плівка 
відрізняється суцільною поверхнею і значною кількістю нерівностей. Вона служить не 
тільки твердим мастилом у парі тертя, але і значно покращує теплопровідність чавунів, 
що сприяє тривалішому терміну їх експлуатації. 

 

           
а                                                                                        б 

Рис. 5. Структура утворених плівок тертя: а – х1000; б – х500 
 

Теплопровідність. Дослідження теплопровідності вказаних мідних чавунів 
виконувалися при моделюванні умов роботи кокілів, прес-поршнів, прес-стаканів 
машин литва високого тиску в інтервалі температур 25–300оС. Результати дослідження 
на теплопровідність показані в табл. 1. Ці роботи проводилися на пристрої  
ІТ-Лямбда-400. Хімічний склад чавунів 1 і 2 відрізняється від базового наявністю міді, 
введеної у шихту як легуючий елемент у кількості 2,5-3,2% для експериментального 
синтезованого термітного чавуну “1” і 5,7-6,2% – для чавуну “2” у вигляді ЕЛС. Ці 
суміші додатково розігрівали експериментальні виливки з традиційного базового 
чавуну і одночасно легували його міддю. 

Досліджені спеціальні чавуни, леговані міддю, порівнювали за 
теплопровідністю з базовим чавуном “0”. Базовий чавун вміщував 3,5% C, 1,9% Si, 
0,9% Mn і 0,5% Cr, тобто його хімічний склад відповідав чавуну, найчастіше 
використовуваному для виготовлення поршнів [1, 8, 9]. Встановлено, що 
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експериментальні чавуни суттєво відрізнялися кращою теплопровідністю. Це 
збільшення знаходилося у межах від 14 до 38%, а для окремих чавунів до 158%. 

 
Таблиця 1. Теплопровідність досліджених чавунів1 

Температура, 
ºC 

Теплопровідність, 
Вт/м·с 

Підвищення теплопровідності у 
порівнянні із базовим чавуном, % 

25 35,3 
65,8 

38 
158 

50 37,2 
62,6 

26 
112 

75 34,2 
56,4 

21 
100 

100 31,4 
48,7 

16 
90 

125 29,8 
36,3 

14 
40 

150 29,9 
37,1 

25 
45 

175 27,9 
35,5 

17 
48 

200 30,9 
39,0 

23 
55 

225 26,9 
33,5 

25 
57 

250 25,7 
31,8 

25 
74 

275 24,8 
33,4 

28 
77 

300 25,0 
35,4 

27 
70 

1У чисельнику наведені дані для чавуну 1, а у знаменнику – для чавуну 2. 
 
Зносостійкість. Дослідження на зносостійкість проводилися на пристрої, схема 

якого показана на рис. 1. У всіх дослідженнях рухомі зразки були виготовлені з одного 
і того ж перлітного нелегованого чавуну з твердістю 192–196 НВ. Нерухомі зразки 
виготовлялися з сплаву 1 та 2. Результати дослідження (табл. 2) переконливо свідчать, 
що чавуни, леговані міддю, за допомогою ЕЛС мають підвищену зносостійкість, 
порівняно з базовим малолегованим чавуном [8, 9]. 

 
Таблиця 2. Результати дослідження синтезованих сплавів на зносостійкість 

Плавлення 
Твер-
дість, 
НВ 

Зношування, мкм Підвищення 
зносостійкості, % Номер випробування 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 235 16 6 17 18 19 16 26 16 140 
2 227 9 12 13 24 24 26 24 19 124 

Базовий 
чавун 196 26 24 16 24 21 23 25 29 100 
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Промислові випробування спеціальних експериментальних чавунів були здійснені 
на комплектах прес-поршнів, що випробовувалися у промислових умовах двох 
підприємств м. Дніпропетровськ з використанням машин марок 71101 і 71109 для литва 
під тиском алюмінієвих сплавів. Довговічність поршнів з цих чавунів склала у середньому 
20–25 змін (у окремих випадках до 53 змін). При цьому відмічено, що поршні не 
перегрівалися і не заклинювалися у камері пресування, на них не налипав алюмінієвий 
сплав, зношування поверхні проходило рівномірно без задирів. 

ВВииссннооввккии  
1. Теоретично й експериментально показана принципова можливість термітного 

виплавляння зносостійких чавунів легованих міддю. 2. Для пошуку концентраційних меж 
хімічного складу і оптимальної структури спеціальних чавунів використано  
2-мірний аналог діаграми розсіювання. 3. В результаті мікроструктурного аналізу 
встановлено, що легування чавунів ЕЛС призводить до роздрібнення структури і 
збільшення механічних властивостей на 10-14% порівняно із промисловими.  
4. Встановлена морфологія та структура плівки, утвореної на поверхнях 
експериментальних легованих міддю чавунів. 5. Збільшення теплопровідності і 
зносостійкості експериментальних чавунів на промислових зразках комплектів прес-
поршнів призвело до зростання довговічності поршнів у середньому до 20–25 змін. 
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АННОТАЦИЯ 

СЛУЖЕБНЫЕ СВОЙСТВА ЛЕГИРОВАННЫХ ЧУГУНОВ, СИНТЕЗИРОВАННЫХ 
КОМБИНИРОВАННЫМИ ПРОЦЕССАМИ  

 
В данной работе исследованы свойства специальных чугунов, синтезированных 

комбинированными процессами (самораспространяющийся высокотемпературный синтез и 
металлотермия). Выявлены особенности химического состава, механических свойств и структуры 
специальных чугунов. Отдельным исследованиям установлены теплопроводность и износостойкость 
исследуемых сплавов. Проведенная работа позволила разработать состав шихты для синтеза 
термитных специальных чугунов и методику приготовления металлотермической смеси для их синтеза. 

Ключевые слова: металлотермия, синтез, термические чугуны, свойства, теплостойкость, 
износостойкость. 
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THE SUMMARY 
THE SERVICE PROPERTY OF ALLOED CAST IRONS SYNTHESIZED BY COMBINE 

PROCESSIS 
 
In this paper, the properties of special cast iron synthesized by combined process (selfpropagating 

hightemperature synthesis and metallothermy) are investigated. The chemical composition, mechanical 
properties and structure of special cast iron are established. The separate research established the thermal 
conductivity and wear resistance of the syntheses alloys. This work led to the development of the charge 
composition of the synthesis of thermite special cast iron and preparation technique metallothermic mixture for 
their synthesis. 

Key words: metallothermy, synthesis, thermal cast irons, properties, heat resistance, wear resistance. 
 
  
 
 
 
УДК 669.01: 621.9 
 

МЕХАНІКО – МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ КІНЕМАТИКИ 
МЕХАНІЧНОГО ПРЕСУ В СИСТЕМІ MATHCAD 

 
ІГНАТИШИН М. І., МАЙОРОШІ З.-P. Л., КВАЙДЕР Р. Х. 

Мукачівський державний університет 
 

Авторами побудовано програми в системі MATHCAD для дослідження кінематики, 
кінетостатики, інерційних характеристик механізму механічного пресу, визначення зведених миттєвих 
потужностей, сил і моментів сил, зведеної кінетичної енергії механізму, зведеного моменту інерції та 
маси . 

Ключові слова: mathcad, зведена миттєва потужність, зведена сила, зведений момент сил, 
зведена кінетична енергія, зведений момент інерції, зведена маса . 

 
В останні роки завдання створення надійних вітчизняних пресів, зокрема, для 

брикетування дрібнофракційних сировинних матеріалів і промислових відходів 
набуває все більшої актуальності. Пов'язано це не тільки із збільшеним інтересом до 
брикетування, але і з тим, що в України і в країнах СНД практично не має досвіду 
проектування і виготовлення брикетних пресів, відсутні підприємства, що 
спеціалізуються на їх виробництві. Незначну кількість пресів вітчизняного 
виробництва, що працюють на різних підприємствах, розроблено та виготовлено 
різними неспеціалізованими підприємствами. У зв'язку з цим відсутній єдиний підхід 
до принципів розрахунку і проектування пресів та їх основних вузлів. Недостатньо 
повний облік властивостей шихтових матеріалів і особливостей технології їх 
брикетування призводить до невідповідності проектних і реальних навантажень, що 
виникають у їх основних вузлах і приводі [1, 2]. 

В даний час існує безліч різних конструкцій і конфігурацій валкових брикетних 
пресів, що пов'язано з матеріалом, який брикетується, тобто сировиною для отримання 
брикетів заданої форми і механічних властивостей.  

Актуальним є механіко – математичне та комп’ютерне моделювання кінематики 
ланок преса.  

Об’єкт, предмет та методи дослідження. 
Обє’ктом дослідження є механічний прес. Предмет дослідження механіко – 

математична модель кривошипно – повзунного механізму преса. Дослідження 
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кінематичних характеристик кривошипно – повзунного механізму преса здійснено 
методами кінематики [3, 4]. 

Постановка задачі 
Отримати загальні аналітичні кінематичні співвідношення механіко – 

математичної моделі кривошипно – повзунного механізму преса, і змоделювати в 
системі MATHCAD.  

Результати та їх обговорення 
На рис. 1 зображено кривошипно – повзунний механізм преса. На рис. 1 

позначимо СB = BO2 = L, AO1 = R, O1O2 = a (вздовж осі Х), O1O2 = b (вздовж осі Y), BA 
= c.  

 
Рис. 1. Механічний прес. 

Початок системи координат, точку О, розмістимо на осі СО2 в найнижчому 
положені точки С. 

Рівняння руху точки С, S = S(t) знайдемо з наступних геометричних міркувань. 
[ ])cos(12 α−= LS  (1) 

Кут ϕ = ω⋅t, де ω - кутова швидкість обертання кривошипа, рад/сек, t – час, с. 
Зв'язок між кутами ϕ та α випливає з наступного. 
Координати точки В: 

( ) ( )[ ] LLX B ⋅−=⋅= αα cos2Y                 ,sin B  (2) 
Координати точки A: 

( ) ( )ϕϕ sin2Y                 ,cos A ⋅−−⋅=⋅−= RbLRaX A  (3) 
Приймемо, що кут ϕ вказаний на рис.1 від’ємний за годинниковою стрілкою і додатній 
проти годинникової стрілки. 

З очевидної умови 
( ) ( ) 222 PYYXX BABA =−+− , (4) 

де P – довжина ланки AB, випливає рівняння четвертого степеня відносно )cos(α : 

043
2

2
4

0 =+⋅+⋅+⋅ axaxaxa , (5) 
де )cos(α=x , 

( )[ ]aRLa −⋅= ϕcos
40 , (6) 

( )[ ]ϕcos2 ⋅−= RaLa , (7) 
( )[ ]ϕsin23 ⋅+⋅⋅−= RbLa , (8) 

А 

О2 

x

y

S

ϕ
α

α
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( )[ ] ( )[ ] 222
4 sincos PRbRaLa −⋅++⋅+−= ϕϕ , (9) 

В окремому випадку при 
Lb         , =+= PRa , (10) 

авторами одержано розв’язок і знайдено залежність 

( ) ( ) ( )
( )

( ) ( )
( )

( )
( ) ⎥

⎥

⎦

⎤

⎢
⎢

⎣

⎡

+
−

−⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

⋅
−

+
⋅

+⋅⋅=
1
1

11
12 2

22

22 tB
tA

tB
tBtA

tB
tBtALtS , (11) 

де  

( ) ( )[ ]{ } ( )[ ]
( )[ ]{ }PtRL

LtRPtRLPtA
+⋅−⋅⋅⋅

−⋅⋅−+⋅−⋅−−
−=

ω
ωω

cos12
sincos1 2222

, (12) 
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Використовуючи отриману кінематичну формулу (11), що описує закон зміни в 
часі положення точки С, штампа, складемо програму в системі MATHCAD для 
побудови графіка руху штампа, швидкосі та прискорення. 

Початок програми MATHCAD. 
Вихідні дані: 

400:=L  мм,   310: −⋅= LL м,  - довжина шатуна, 
100:=R  мм,   310: −⋅= RR м, - довжина кривошипа, 
300:=P  мм,   310: −⋅= PP м, - довжина ланки AB, 

45:=n  об/хв,   
30

: n⋅
=
πω  ,  =ω  4.712 рад/сек, - кутова швидкість кривошипа, 

( ) ( )[ ]{ } ( )[ ]
( )[ ]{ }PtRL

LtRPtRLPtA
+⋅−⋅⋅⋅

−⋅⋅−+⋅−⋅−−
−=

ω
ωω

cos12
sincos1:

2222

 

( ) ( )
( )[ ] PtR

LtRtB
+⋅−⋅

−⋅⋅
=

ω
ω

cos1
sin:  

Результати розрахунку. 
Закон руху штампа: 
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0.12
0.15
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t
Рис. 2. Графік руху штампа. 
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Швидкість руху штампа: 

( ) ( )tS
dt
dtV =:  

0 0.267 0.533 0.8 1.067 1.333

0.5−
0.3−
0.1−
0.1
0.3
0.5

V t( )

t
Рис. 3. Графік швидкості руху штампа. 

Прискорення руху штампа: 

( ) ( )tV
dt
dta =:  

0 0.267 0.533 0.8 1.067 1.333

3−
2−
1−

1
2

a t( )

t
Рис. 4. Графік прискорення руху штампа. 

Кінець програми MATHCAD. 
Висновки.  
В роботі отримано основні кінематичні характеристики руху штампа, 

положення, швидкості, прискорення та відповідні графіки в системі MATHCAD. 
Отримані співвідношення є базою для подальшого дослідження, що передбачає 

механіко – математичне та комп’ютерне моделювання кінетостатики, інерційних 
характеристик механізму механічного пресу, визначення зведених миттєвих 
потужностей, сил і моментів сил, зведеної кінетичної енергії механізму, зведеного 
моменту інерції та маси, розрахунок конструктивних розмірів ланок механізму преса, 
що задовільняють експлуатаційні характеристики, зокрема, міцність, жорсткість, 
стійкість. 
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АННОТАЦИЯ 
 

МЕХАНИКО - МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КИНЕМАТИКИ 
МЕХАНИЧЕСКГО ПРЕССА В СИСТЕМЕ MATHCAD 

В работе авторами построены программы в системе MATHCAD для исследования кинематики, 
кинетостатики, инерционных характеристик механизма механического пресса, определения 
приведенных мгновенных мощностей, сил и моментов сил, приведенной кинетической энергии 
механизма, приведенного момента инерции и массы. 

Ключевые слова: mathcad, приведенная мгновенная мощность, приведенная сила, приведенный 
момент сил, приведенная кинетическая энергия, приведенный момент инерции, приеденная масса. 
 

THE SUMMARY  
 

MECHANIC - MATHEMATICAL MODELING OF MECHANICAL PRESS KINEMATICS IN 
THE MATHCAD SYSTEM 

The authors have constructed programs in the system of MATHCAD to study kinematics, kinetostatics, 
inertial characteristics of the mechanical press mechanism, the definition of consolidated instantaneous power, 
energy and power points, built kinetic energy mechanism, consolidated moment of inertia and mass in this 
paper. 

Key words: mathcad, built instantaneous power, reduced power, reduced torque, reduced kinetic 
energy, reduced moment of inertia, reduced weight. 
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УДК 159.9 

 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОВІДНОСИН  

У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ 

 
ЩЕРБАН Г.В. 

Мукачівський державний університет 

 

У статті розглядаються психологічні особливості організації суб‘єкт-предмет-суб‘єктних 

взаємин у навчанні, як неперервного процесу розв‘язання вчителем нескінченного ряду навчальних 

задач, спрямованих на досягнення загальної мети – формування особистості учня. У дослідженні 

доведено, що суб‘єкт-предмет-суб‘єктні взаємини у навчанні формуються під час навчального 

спілкування, яке слід розуміти, як процес спільної роботи учителя і учня, у якому ця форма взаємодії 

будується на активному зворотному зв‘язку, який організовує, регулює і збагачує кожного з учасників 

цього процесу. 

 Ключові слова: навчальне спілкування, навчальна задача, педагогічна компетенція, суб‘єкт-

предмет-суб‘єктні взаємини у навчанні.  

 
Однією з пріоритетних проблем психології є дослідження умов і факторів 

формування особистісно зрілого і професійно компетентного педагога, який вміє 

будувати ефективні взаємини з учнями. Процес формування навчальних 

взаємовідносин вчителя з тими, кого він навчає, обумовлений тим, що він ніколи не 

може вважатись остаточно завершеним. І в цій принциповій відкритості, 

незавершеності відображається фундаментальна особливість розвитку особистості 

вчителя, формування його індивідуального досвіду, професійної самосвідомості та 

категоріальних структур професійного мислення.  

Проблема спілкування у навчанні досліджувалася прихильниками семіотичного 

напрямку в соціолінгвістичному і герменевтичному аспектах. Своєрідне бачення 

спілкування окреслив ―знаковий‖ (―семіотичний‖) підхід, який віднайшов своє чільне 

місце у працях  А. А. Брудного,  А.А. Звегінцева, Ю. М. Лотмана, Р. Шералієва,  

Є.Д. Шукурова та ін. В актах спілкування здійснюється презентація ―внутрішнього 

світу‖ суб‘єкта іншому суб‘єкту, а саме спілкування розуміється, як акт взаємодії 

суб‘єктів, як сполучення  дій учасників, об‘єднання їх у таке ціле, якому властиві якос-

ті, що не мають місця у інших формах інтеракції. Аналіз наукових тенденцій вивчення 

проблеми спілкування дозволив дійти висновку про недостатній рівень розробки саме 

теорії навчального спілкування, яка передбачає відмову від лінійної ―суб‘єкт-

об‘єктної‖ або ―суб‘єкт-суб‘єктної‖ схеми процесу спілкування і звернення натомість 

до ―суб‘єкт-предмет-суб‘єктної‖, за якої одержувач інформації розуміється вже як 

активний суб‘єкт, що сам впливає на створення і передачу інформації, а не як пасивний 

елемент комунікативного процесу. 

Проте, в жодному із наведених вище підходів проблема навчального 

спілкування не виокремлювалася в якості предмета спеціального дослідження. Отже, 

недостатнє теоретичне і експериментальне вивчення проблеми навчального 

спілкування, її вагомість в удосконаленні професійної підготовки майбутніх учителів 

зумовили вивчення психологічних особливостей навчального спілкування.  

Об’єкти та методи дослідження 

 Таким чином, об‘єкт даного дослідження – компетенція педагога. Предмет 

дослідження – процес формування взаємин вчителя та учня. Предмет дослідження 

визначив характер методичного інструментарію. Застосовано методи логіко-

психологічного аналізу й узагальнення, комплекс психологічних експериментів, 
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методи конструювання та реконструювання, систематизації, типологізації та 

моделювання. 

Постановка задач 

Мета – виокремити психолого-педагогічні особливості організації взаємин 

вчителя та учня.  

Результати та їх обговорення 

 Очевидно, що особливу роль у розвиткові професіоналізму вчителя відіграє 

етап його професійного становлення, коли випускник вищого навчального закладу стає 

суб‘єктом нової для нього діяльності з учнем – суб‘єктом навчання. Молодий учитель, 

недавній випускник прийшов у школу. Як він почав свою роботу? Як він будує 

взаємини з учнями? З якими труднощами зустрівся? Відповіді на ці непрості запитання 

дадуть змогу прогнозувати весь подальший його трудовий шлях, тобто чи стане він 

учителем – майстром, людиною, яка захоплена своєю професією, відчуває насолоду від 

спілкування з дітьми, чи ремісником, що «відбуває» години у школі, з великими 

труднощами встановлює контакти з дітьми, який не може дочекатися, поки минуть ті 

роки, які необхідно відпрацювати у школі після закінчення вузу.  

За даними ряду психологічних досліджень, лише незначна частина вчителів 

(близько 10%) володіє достатнім рівнем розвитку таких професійно важливих якостей, 

як постійна увага до особистості іншої людини, глибоке її розуміння, повага до неї, 

щирість у вияві своїх почуттів і переживань у процесі спілкування [7]. Тобто вміє 

будувати такі взаємини з учнями, які задовольнятимуть вчителя і сприятимуть 

успішному навчанню учня. 

Проблему становлення компетенції вчителя щодо управління діяльності учнів 

потрібно розглядати через вирішення внутрішніх суперечностей самого етапу 

входження у цю професію. Слід зазначити, що і вдосконалення навчально-виховного 

процесу у вузі може якісно покращити складний  етап становлення молодого педагога.  

Практичне «входження» випускника навчального закладу у педагогічну 

професію супроводжується реконструкцією професійно-ціннісних орієнтацій 

особистості, виробленням необхідних умінь, навичок, способів діяльності, 

накопиченням власного досвіду практичної діяльності тощо. З‘єднання знань з 

досвідом належить до найбільш важливих умов формування людини як суб‘єкта 

діяльності, постійного вдосконалення її майстерності у певній сфері діяльності. Але 

цього недостатньо: вчитель має розвинути у собі комплекс (більш або менш повний) 

здібностей спілкування у процесі навчання.  

Протиріччя між педагогічною підготовкою, соціально-психологічними 

сподіваннями та реальними умовами навчання в школі є основною рушійною силою 

становлення компетенції вчителя. Причому вуз не вчить вмінню  спілкування з учнями, 

налагодження продуктивних взаємовідносин, управління діяльністю інших тощо.  

Практика показує, що набуті знання та уміння повинні бути ще реалізовані у 

педагогічному процесі. Професійна підготовленість – це складний і надзвичайно 

важливий процес. Відповідно до сутності етапу професійного становлення можна 

вважати, що провідною психологічною тенденцією особистості, яка оволодіває 

професією, є тенденція до самоутвердження у системі нових для себе стосунків, серед 

яких провідне місце посідають здібності спілкування.  

Протиріччя початкового етапу становлення вчителя проявляється на 

особистісному рівні як суперечність між новим статусом та його усвідомленням. При 

цьому змінюється об‘єктивний статус вчителя на підставі компетенції його у системі 

стосунків з іншими людьми. Так, основним видом діяльності студента була навчальна, 

і навіть педагогічна практика мала для нього передусім зміст навчальної діяльності. 

Все відбувається зовсім по-іншому, коли йдеться про роботу в системі «суб‘єкт – 
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суб‘єкт», тобто про компетенцію вчителя. Він уже сам має організувати і регулювати 

діяльність учнів, тобто стає суб‘єктом нової для нього, педагогічної, діяльності – 

навчання учня.  

Зрозуміло, що потрібний деякий час для того, щоб учитель зміг практично 

освоїти свої нові функції, налагодити стосунки з учнями, з колегами, з керівництвом 

школи тощо. При цьому принциповим є те, що вчитель не має права бути початківцем: 

будучи суб‘єктом діяльності, він повинен бути компетентним.  

Стати компетентним – набути нової якості особистості, яка не лише володіє 

всебічними знаннями і думка якої є вагомою, авторитетною, але придбала комплекс 

здібностей не тільки спілкування з учнями, але і керування їх діяльністю.  

Вчитель змушений приймати самостійні рішення і нести за них 

відповідальність, причому відповідальність не лише за себе, а й за інших, за своїх 

вихованців. Така зміна основного виду діяльності завжди супроводжується зміною 

узвичаєних стереотипів і уявлень. Поширеною серед керівників шкіл (і серед учителів) 

є думка про те, що труднощі у випускників педвузу зумовлені передусім відсутністю у 

них тих чи інших практичних умінь і навичок (не вміє провести бесіду, написати 

характеристику, заповнити класний журнал тощо). Звичайно, у цьому є певний сенс, 

але справжні причини труднощів лежать глибше – у необхідності пошуку для себе 

адекватної лінії поведінки у ролі учителя, в осмисленні сутності та змісту навчальних 

явищ і фактів. Бо без визначення для себе лінії поведінки у ролі педагога і відповіді на 

принципові, методологічні за своєю суттю запитання, учитель вимушений діяти за 

методом спроб і помилок, інтуїтивно або ж за аналогією з діями інших колег. У 

результаті його навчальні дії часто носять ситуативний характер, що, в свою чергу, 

нерідко призводить до того, що початківець починає оперувати у своїй практичній 

діяльності лише вузьким набором перевірених на власному досвіді навчальних методів 

та навичок спілкування. Невипадково у вчительському середовищі поширеною є 

думка, що вчителю достатньо добре знати свій предмет та добросовісно ставитися до 

роботи – і все буде гаразд без всякої педагогіки і психології, а разом з ними і 

компетенції.  

Діяльність учителя розглядається як мінімум на трьох рівнях аналізу. Соціально-

педагогічний аналіз характеризує навчальну діяльність як одну з надзвичайно 

важливих різновидностей соціальної діяльності. Психолого-педагогічний аналіз 

спрямований на визначення її структурних компонентів, розкриття тих особистісних 

факторів та внутрішніх механізмів, без яких неможливе здійснення учителем своїх 

функцій у навчанні. Конкретно-методичний аналіз пов‘язаний з самим змістом 

діяльності вчителя і, відповідно, з виділенням тих знань, умінь і навичок і компетенції 

– комплексу здібностей навчального спілкування, якими має володіти вчитель певної 

спеціальності.  

З психологічної точки зору будь-яку діяльність можна розглядати з різних 

сторін і характеризувати за різними ознаками. Окремі конкретні види діяльності можна 

розрізняти за формою, за способом їх здійснення, за їх часовою, просторовою 

характеристикою, за фізіологічними механізмами тощо [4]. Однак основне, що 

відрізняє одну діяльність від іншої, полягає у різниці їх предметів. Адже саме предмет 

діяльності надає їй певну спрямованість. Особливо це стосується вчителя, який має 

справу з предметом, що його засвоюють учні, і з самими учнями – суб‘єктами власної 

діяльності.  

Предметом діяльності вчителя є навчання учнів, яке він має організувати і 

регулювати відповідно до завдань навчання, виховання та розвиту школярів, 

підпорядкованих, у свою чергу, загальній меті – формуванню духовного світу останніх.  
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Оволодіння досягненнями людської культури кожне нове покоління здійснює 

через діяльність, аналогічну (хоч і не тотожну) тій, яка призвела до появи цих пояснень 

[4]. Останнє і визначає основну мету вчителя – організувати таку діяльність учнів, у 

ході і в результаті якої здійснювалося б формування їх світогляду, розвиток їх духовно-

моральних переконань, засвоєння системи знань, формування практичних умінь і 

навичок, розвиток пізнавальних здібностей тощо. Саме ця «надзадача» визначає 

сутність і зміст тих різноманітних функцій, які має здійснювати вчитель під час 

навчання, виховання та розвитку школярів.  

Центральним системоутворюючим ставленням (вихідним, початковим, 

нероздільним), яке є основою всієї навчальної діяльності, – є ставлення «вчитель-учні» 

Нагадаємо положення В. Ф. Ломова [5] про те, що двома визначальними сторонами 

людського буття є предметна діяльність («суб‘єкт-об‘єктні» стосунки) і спілкування 

(«суб‘єкт-суб‘єктні» стосунки). Між цими сторонами навчальної взаємодії, зрозуміло, 

існують різноманітні взаємозв‘язки і переходи, і, зокрема, специфічність діяльності 

вчителя — його компетенція. Вона якраз і полягає в тому, що процес будується за 

типом спілкування, тобто взаємодії та комунікації у системі «вчитель – учні».  

Важливо визначити той аспект педагогічної діяльності, що пов‘язаний зі 

спілкуванням і його значенням у формуванні взаємовідносин в системі навчання. 

Визначення професійної діяльності вчителя слід розглядати через відношення 

«суб‘єкт-об‘єкт», «суб‘єкт-предмет». Але діяльність включає і відношення людини до 

інших людей, однак це відношення звичайно не розкривається: в кращому випадку 

воно лише припускається як імпліцитно притаманне. Отже, психологічний аналіз і 

понятійний апарат педагогічної діяльності розроблялися у відношеннях «суб‘єкт-

об‘єкт», тобто «учень – вчитель». Однак спілкування – це одна, про те важлива сторона 

побудови взаємин у навчанні. У зв‘язку з цим виникає необхідність посилити розробку 

категорії спілкування, що розкриває відношення «суб‘єкт-предмет-суб‘єкт(и)». При 

цьому і поняття «спілкування» стає більш чітким, воно використовується для 

характеристики головним чином міжособистісних стосунків. У навчальному 

спілкуванні здійснюється взаємний обмін діяльностями, уявленнями, ідеями, 

установками, інтересами тощо, розвивається система стосунків «суб‘єкт-суб‘єкт(и)».  

Спілкування у навчанні – основа формування взаємин у навчанні. Адже і сама 

людина в умовах навчання, у відносинах з іншою людиною, з іншими людьми стає 

іншою. Спілкування в навчанні впливає на характер психічного відображення, 

свідомість, склад особистості, а також аналіз того, як вона оволодіває засобами 

комунікації та який вплив воно виявляє на психічні процеси, стани і властивості.  

Спілкування – детермінанта системи психічних явищ, щось зовнішнє по 

відношенню до психічного. Воно і психіка внутрішньо пов‘язані: в актах спілкування 

здійснюється презентація «внутрішнього світу» суб‘єкта іншому суб‘єкту, і сам цей акт 

припускає «внутрішній світ». Спілкування – взаємодія людей, суб‘єктів взаємодії. Для 

нього необхідні дві людини, кожна з яких виступає саме як суб‘єкт.  

Спілкування припускає, за словами К. С. Станіславського, «зустрічний 

струмінь», кожний акт якого виступає як акт сполучення дії учасників, об‘єднання в 

щось ціле, яке володіє новими якостями, не такими, як у його учасників. «Одиницями» 

спілкування є цикли, в яких відображаються відношення позицій, установок, точок 

зору кожного з партнерів, де переплітаються прямі і зворотні зв‘язки у потоці 

інформації, що між ними циркулює. Так, «одиницею» мови, на думку М. М. Бахтіна, є 

«двоголосе слово» [2].  

В навчальному діалозі «сходяться два розуміння, дві точки зору, два 

рівноцінних голоси, в двоголосому слові, в репліці діалогу чуже слово так або інакше 

враховується, на нього реагують або його передбачають, воно переосмислюється або 
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переоцінюється і тощо» ...Реальною одиницею мови, пише М. М. Бахтін, є «не 

ізольоване одиничне монологічне висловлювання, а взаємодія принаймні двох 

висловлювань, тобто діалог» [2].  

У навчанні при побудові взаємин використовуються засоби і способи, 

характерні для спілкування, тому вони будуються за законами спілкування (наприклад, 

діяльність вчителя, викладача, лектора). Дії (в тому числі і предметно-практичні) 

використовуються як засіб і засоби спілкування, що будується згідно з правилами 

діяльності (наприклад, театральне подання, демонстраційна поведінка).  

Виділяються три основних класи функцій навчального спілкування, які 

здійснюють регуляцію взаємовідносин вчителя та учня: інформаційно-комунікативна 

передача-прийом інформації; регуляційно-комунікативне спілкування як регуляція 

поведінки і стосунків; афективно-комунікативна – детермінація емоційної сфери 

людини.  

Функції навчального спілкування виступають в єдності, але реалізуються вони 

щодо формування взаємин у навчанні всіляко. Наприклад, акт спілкування є для одного 

передачею інформації, для іншого – функцією емоційної розрядки. Функції 

спілкування можна розглядати і в іншому плані. А саме, навчальне спілкування 

виконує також і функцію організації взаємовідносин у навчанні. Інша не менш важлива 

функція спілкування у навчанні пов‘язана з процесами пізнання людьми одне одним. 

Функція розвитку відносин у навчанні – це, мабуть, найбільш важлива і складна, але й 

найменш вивчена, і тому припускає врахування комплексу багатьох психологічних 

питань.  

Ось чому навчальне спілкування – особливий вид взаємин між людьми. Це 

двобічний процес, у якому здійснюється не лише передача учневі знань, а й 

розвиваються у нього прагнення і вміння самостійно, без вчителя набувати нових 

знань, досвіду. Навчальне спілкування – процес спільної роботи учителя і учня, у 

якому ця форма взаємодії будується на активному зворотному зв‘язку, який 

організовує, регулює і збагачує кожного з учасників цього процесу.  

Звичайно, навчальне спілкування не носить симетричного характеру. Вчитель є 

не лише учасником, але й, передусім, організатором такої взаємодії, він визначає цілі, 

зміст і форми спілкування. Тобто мова йде про керування з боку вчителя міжособовою 

взаємодією у системі «Я і учні» у навчальному процесі.  

Підкреслимо ще одну обставину. Ефективне розв‘язання завдань, що стоять 

перед школою сьогодні, можливе лише за умови не будь-якого, а лише певного типу 

управління вчителем навчанням учнів. Сутність продуктивного, рефлексивного 

управління полягає у тому, що вчитель має поставити учня у ситуацію активного 

суб‘єкта власної діяльності, здійснюваної у загальній системі колективної роботи; 

розвивати можливості учнів до самоуправління (саморегуляції), самоорганізації та 

самоконтролю власною діяльністю; організовувати процес навчання як розв‘язання 

навчально-пізнавальних проблем на основі творчої взаємодії (діалогу) з учнями.  

Психологічну структуру діяльності вчителя доцільно розглядати як процес 

рефлексивного управління «іншою» діяльністю (тобто діяльністю учнів – навчанням). 

Основна мета такого рефлексивного управління – зробити учня активним суб‘єктом 

власної діяльності і розвинути у нього здатність до самоуправління у своєму навчанні.  

Таким чином, соціально-психологічний, психолого-педагогічний та конкретно-

методичний аналізи показали, що суб‘єкт-предмет-суб‘єктні взаємини у навчанні є 

основними засадами у формуванні компетентності вчителя – комплексу здібностей до 

навчального спілкування, джерелом активності діяльності як вчителя так і учня, що 

сприятиме підвищенню продуктивності самоуправління у навчальному процесі.  
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Суб‘єкт-предмет-суб‘єктні взаємини у навчання – це неперервний процес 

розв‘язання вчителем нескінченного ряду навчальних задач, спрямованих на 

досягнення загальної мети – формування особистості учня.  

У роботах Н. В. Кузьміної, В. О. Кан-Каліка, М. Д. Нікандрова,  

В. О. Сластьоніна, Л. Ф. Спіріна та інших авторів детально аналізується проблема 

розв‘язання вчителем навчальних задач. Вони відзначають, зокрема, що навчальна 

задача виникає кожного разу тоді, коли необхідно перевести учнів з одного стану в 

інший: трансформувати одну систему знань, умінь і навичок в іншу. Разом з тим вони 

підкреслюють наявність багатозначності процесу розв‘язання навчальних задач. Якщо 

ж навчальна ситуація однозначна, тобто вона не вимагає пошуку оптимального способу 

розв‘язання, то вона перестає бути задачею.  

За даними Н.В. Кузьміної [3], коли можливе не одне рішення і потрібно знайти 

найкращий спосіб досягнення потрібного результату, виникає педагогічна задача.       

В. О. Сластьонін, виділяючи те спільне, що притаманне всім типам педагогічних задач, 

підсумовує, що всі вони є передусім задачами соціального управління. І тому, 

основуючись на загальній теорії управління, він виділяє у процесі розв‘язання 

педагогічної задачі такі етапи:  

1) аналіз педагогічної ситуації в суб‘єкт-предмет-суб‘єктній системі (діагноз);  

2) проектування результату (прогноз) і планування педагогічних впливів у 

суб‘єкт-предмет-суб‘єктній системі;  

3) конструювання і реалізація навчально-виховного процесу з урахуванням 

особливостей у суб‘єкт-предмет-суб‘єктній системі;  

4) регулювання і коригування навчального процесу;  

5) підсумковий облік, оцінка одержаних результатів успішності навчання учня і 

визначення нових педагогічних задач.  

Але специфічною особливістю навчальних задач є те, що переважна більшість з 

них, зазвичай, не піддається алгоритмізації. Тому розв‘язання таких задач є справою 

творчою, як і професійно-педагогічна діяльність у цілому. Як підкреслювала  

Н. В. Кузьміна, творчість вчителя полягає у пошуку нових рішень навчальної задачі і 

пов‘язана з усіма основними сферами навчальної діяльності: гностичною, 

конструктивною, організаторською і комунікативною.  

Н. В. Кузьміна зазначає, що вчителі, які вміють формулювати і приймати 

педагогічні рішення, часто не бачать навчальних задач. Вони просто проводять уроки, 

активізують учнів, опитують їх і т. п., не задумуючись, як їх дії співвідносяться з 

педагогічними цілями. Це відбувається тому, що вчителі навчальні задачі підміняють 

проміжними функціональними завданнями.  

Отже, перед тим як шукати шляхи впливу на учня, потрібно спочатку визначити 

мету, тобто сформулювати не завдання, а навчальну задачу. Учитель, спираючись на 

знання щодо рівня розвитку учня, повинен прогнозувати його подальший прогрес у 

навчанні та вихованні.  

Конструюючи систему навчальних задач, учитель має передусім ставити учнів в 

умови такої взаємодії з об‘єктами, щоб вони були вимушені самостійно формулювати 

задачі і самостійно розв‘язувати їх, переживати радощі перемог і прикрощі невдач, 

шукати вихід. 

Таким чином, є всі підстави класифікувати види навчальних задач, які 

розв‘язуються в системі суб‘єкт-предмет-суб‘єктних взаєминах, зокрема: 

1. Система задач, яка розв‘язується вчителем при підготовці предмета 

викладання і урахування індивідуальних можливостей сприйняття 

навчального матеріалу учнями; 
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2. Задачі, пов‘язані з упорядкуванням навчального матеріалу, утворення 

методичного апарату для покращення засвоєння знань і його контролю. 

3. Задачі, спрямовані на активізацію мислиннєвих операцій учнями у формі 

довизначення задач, перевизначення умов задач і оцінювання процесу їх 

розв‘язання. 

Висновки 
 Узагальнюючи, відмітимо, що визначальними у плані становлення навчальних 

взаємин задачами є предметна діяльність та спілкування. Зрозуміло, що між ними 

існують різноманітні взаємозв‘язки й взаємні переходи, але це аж ніяк не виключає їх 

принципової специфіки.  

Оскільки, в основі навчальної діяльності перебуває система  «суб‘єкт - предмет - 

суб‘єкт‖, то вона і є  центральним системотворним джерелом, що визначає її сутність, 

становлення та розвиток. Предмет діяльності вчителя – це навчальна діяльність учнів. 

Саме вчитель має організовувати та регулювати її відповідно до завдань навчання та 

виховання, підпорядкованих, у свою чергу, більш загальній меті розвитку морально-

духовного світу останніх, формування ціннісно-смислової сфери їх особистості.  

Важливо підкреслити, що розв‘язання завдань, які стоять перед школою 

сьогодні, можливе лише за умови забезпечення вчителем певного типу управління 

діяльністю учнів. Сутність управління – продуктивного, рефлексивного – полягає у 

зміні позиції учня, в перетворенні його з об‘єкту зовнішніх впливів в активного 

суб‘єкта власної діяльності, здійснюваної у загальній системі соціального життя, в 

розвитку спроможності до самоуправління (саморегулювання, самоорганізації та 

самоконтролю) власною діяльністю.  

Усе це вимагає розвитку у вчителів позитивної «Я-концепції», формування 

адекватних умінь, навичок, індивідуально-психологічних та особистісних якостей.  

Узагальнюючи, підкреслимо, що стати компетентним вчителем – означає набути 

нової якості особистості, яка не лише володіє всебічними знаннями і думка якої є 

вагомою, авторитетною, але придбала комплекс здібностей не тільки спілкування з 

учнями, але і керування їх діяльністю. У зв‘язку з цим необхідно розглядати категорію 

спілкування через розкриття відношення «суб‘єкт-предмет-суб‘єкт(и)». Тоді навчальне 

спілкування слід розуміти, як процес спільної роботи учителя і учня, у якому ця форма 

взаємодії будується на активному зворотному зв‘язку, який організовує, регулює і 

збагачує кожного з учасників цього процесу. Причому суб‘єкт-предмет-суб‘єктні 

взаємини у навчанні – це неперервний процес розв‘язання вчителем нескінченного 

ряду навчальних задач, спрямованих на досягнення загальної мети – формування 

особистості учня. Отже, оскільки, в основі навчальної діяльності перебуває система  

«суб‘єкт - предмет - суб‘єкт», то вона і є  центральним системотворним джерелом, що 

визначає її сутність, становлення та розвиток. 
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АННОТАЦИЯ 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

В статье рассматриваются психологические особенности организации субъект-предмет-

субъектных взаимоотношений в обучении, как непрерывного процесса решения учителем бесконечного 

ряда учебных задач, направленных на достижение общей цели - формирование личности ученика. В 

исследовании доказано, что субъект-предмет-субъектные взаимоотношения в обучении формируются 

во время учебного общения, которое следует понимать как процесс совместной работы учителя и 

ученика, в котором эта форма взаимодействия строится на активной обратной связи, которая 

организовывает , регулирует и обогащает каждого из участников этого процесса. 

Ключевые слова: учебное общение, учебная задача, педагогическая компетенция, субъект-

предмет-субъектные взаимоотношения в обучении. 

 

THE SUMMARY 

 

PSYCHOLOGICAL AND EDUCATIONAL FEATURES RELATIONS DURING TRAINING 

The article deals with the psychological characteristics of the subject-object-subject relations in teaching 

as a continuous process of solving an infinite number of teacher training tasks aimed at achieving the common 

goal - the formation of the individual student. The study proved that the subject-object-subject relationship in 

education formed during the learning communication, which should be understood as a process of collaboration 

teacher and student in which this form of interaction is based on an active feedback, organized regulates and 

enriches each participant in this process. 

Keywords: educational communication, educational problems, pedagogical competence, subject-object-

subject relations in education. 
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УДК 372.881.1 

 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В 

ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

 
ЛОГОЙДА І.В. 

Мукачівський державний університет 

 

Стаття розглядає поняття дистанційної освіти,  вказує на переваги та недоліки новітніх 

технологій в процесі вивчення іноземних мов, зокрема дистанційного вивчення іноземної мови. 

Ключові слова:  інформаційні технології, вивчення іноземних мов, умови, диференціація. 

 
Розширення міжнародних зв'язків України та її інтеграція до світової спільноти 

є реальністю сьогодення. Все більше уваги приділяється вивченню іноземних мов. Це 

стосується усіх сфер життя, а також дистанційного навчання тому, що іноземні мови є 

ключем для розвитку міжнародних відносин, проведення наукових конференцій, 

культурного обміну між представниками різних країн та обміну інформацією. 

Багатомовність та полікультурність вважаються необхідними для громадян Європи, і 

відповідно - України. До випускників вищих навчальних закладів висуваються 

додаткові вимоги щодо володіння іноземними мовами. Потреба суспільства у 

спеціалістах, які вільно володіють іноземною мовою у побуті та у професійній 

діяльності, зумовлює необхідність пошуку нових конструктивних ідей для вирішення 

проблеми оптимізації та інтенсифікації навчання іноземних мов, здобування нових 

знань та удосконалення рівня мовної та мовленнєвої підготовки. 

Постановка задачі. Мета статті - розглянути поняття дистанційної освіти, 

вказати на переваги та недоліки новітніх технологій в процесі вивчення іноземних мов, 

зокрема дистанційного вивчення іноземної мови.  

 Результати та їх обговорення. Останнім часом в Україні вжито ряд заходів для 

модернізації освіти. Слід звернути увагу на дистанційну освіту. Дистанційна освіта це 

навчання на відстані, тобто коли вивчаючий знаходиться на відстані від навчаючого. 

Це індивідуалізований процес передавання і засвоєння знань, умінь та навичок, який 

відбувається в умовах опосередкованого спілкування викладачів зі студентами шляхом 

використання телекомунікаційного зв‘язку та методології самостійної роботи студентів 

зі структурованим навчальним матеріалом, що представлений в електронному вигляді 

[1]. Дистанційні мовні освітні програми - це унікальна можливість отримати додаткову 

освіту або відновити свої знання іноземної мови, не виходячи з будинку. Дистанційне 

навчання потрібно здійснювати з урахуванням різноманітних дидактичних та інших 

вимог, на основі яких визначають зміст, методи та особливості організації процесу 

передачі та засвоєння знань. Відповідно до таких вимог розроблено ряд загально-

дидактичних та специфічних принципів, на яких формується дана система навчання[3]. 

Основна мета дистанційної освіти у вивченні іноземної мови полягає в 

наступному: надання можливості усім бажаючим удосконалювати, поповнювати свої 

знання англійської мови; дати атестат про освіту, той або інший кваліфікаційний 

ступінь на основі результатів відповідних іспитів; дати якісну освіту з  іноземних мов 

по різних напрямах вузівських програм.  

Система дистанційного навчання розрахована в основному на людей достатньо 

свідомих, які не потребують постійного контролю з боку викладача. Тому важливу 

роль при дистанційному навчанні відіграє мотивація слухачів, їх здатність до 

самоорганізації. Останнім часом особливу роль починають відігравати ще й розвинені 

навички використання інформаційних технологій. Використання комп‘ютерів і живе 
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спілкування з однолітками мотивує студентів і спонукає їх навчатися ще краще. 

Завдяки надсиланню повідомлень через Інтернет студенти опановують соціальні 

навички, Інтернет сприяє соціалізації [4]. 

Дистанційна освіта (е-learning, тобто навчання за допомогою електронних носіїв 

інформації за допомогою мережі Інтернет) вже давно широко практикується у всьому 

світі, завдяки ряду істотних переваг, а саме: доступність - відсутні які-небудь особисті 

обмеження, такі як комунікабельність, вік, здібність до навчання; економічність - не 

залежність від місця проживання, не потрібно витрачати час і гроші на дорогу до місця 

навчання; свобода і гнучкість -  вільний вибір навчального закладу та освітніх курсів, 

навчання в індивідуальному темпі,  самостійне планування місця і тривалості занять, 

враховуючи індивідуальний ритм життя, індивідуальних особливостей і здібностей;  

мобільність та  технологічність  -  ефективна  реалізація   зворотного   зв'язку  між   

викладачем   і 

студентом; можливість контролювати засвоєння іноземної мови за допомогою 

інтерактивних тестів; всі матеріали для вивчення іноземної мови представлені в 

компактному електронному вигляді; використання під час процесу навчання сучасних 

технологій надасть змогу паралельно засвоювати  навички, які згодом знадобляться під 

час роботи, що дозволить йти в ногу з часом. Все, що потрібно - це персональний 

комп'ютер та вихід в Інтернет. 

 Дослідники М. Мур і Г. Kірзлі стверджують, що існує три типи взаємодії у 

дистанційному навчанні: студент – зміст,  студент – інструктор і  студент – студент [5]. 

При цьому треба враховувати той факт, що головне при вивченні іноземної мови - це 

можливість живого реального спілкування або його відтворення в навчальному 

середовищі.  

Сьогодні в мережі Інтернет можна побачити у вільному доступі достатньо 

велику кількість курсів з іноземних мов, переважна більшість з них все-таки 

призначена для самоосвіти. Зустрічаються  курси іноземної мови під керівництвом 

куратора. Проте така форма навчання припускає оплату. Кінцевий результат багато в 

чому залежить від самого слухача. Дистанційні курси створюють максимально 

комфортні умови для навчання з урахуванням всіх вимог і можливостей, допомагають 

досягти поставленої мети. 

Серед недоліків дистанційної освіти можна виділити: 

- відсутність особистісного спілкування між викладачем та студентом 

(відбувається менш ефективна, безособистісна передача знань). Також не вистачає 

спілкування з колегами-студентами для обміну досвідом; 

- необхідність наявності цілого ряду індивідуально-психологічних умов, 

наявності у студента сильної особистісної мотивації, вміння навчатися самостійно, без 

постійної підтримки та підштовхування з боку викладача; 

- відсутність можливості негайного практичного застосування отриманих знань із 

наступним обговоренням питань з викладачем і роз‘яснення ситуації;  

- проблема створення навчально-матеріального забезпечення дистанційного 

навчання. Навчальні програми і курси можуть бути недостатньо добре розроблені через 

те,  що кваліфікованих фахівців, здатних створювати подібні навчальні посібники, на 

сьогодні не так багато;. 

Проблема підготовки викладачів дистанційного навчання. Необхідно відібрати 

методи та педагогічні технології навчання: навчання в малих групах, співпраці на 

різних етапах пізнавальної діяльності; дискусії індивідуальна, парна, групова проектна 

діяльність, у тому числі робота над телекомунікаційними проектами з партнерами з 

міст, країн;  ролеві, ділові ігри проблемної спрямованості, ін. При цьому важливо  
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уміти здійснювати диференціацію навчання; 

необхідність постійного доступу до джерел інформації. Студенти не завжди 

можуть забезпечити себе достатнім технічним обладнанням - мати комп‘ютер та 

постійний вихід у Інтернет. Успішність навчання частково залежить від технічних 

навичок в управлінні комп'ютером, переміщенні в Інтернет і від здібностей 

справлятися з технічними труднощами; 

важливо відзначити питання щодо фінансування, створення нормативної та 

правової бази дистанційного навчання, авторських прав;  

потрібно бути обережними із вибором навчального закладу. Не завжди є 

можливість приїхати і особисто все подивитись. Найкращий спосіб оцінити успішність 

курсу - довідатись про факти: як довго існує програма, і який відсоток студентів 

успішно її проходять. Ідеально, якщо вдається особисто поставити усі ті запитання, які 

вас цікавлять. Якщо мова іде про вибір курсу за кордоном, наприклад, слід особливо 

ретельно перевірити наявність у навчального закладу акредитації, виданої відповідним 

органом. З іншого боку, якщо ви здатні навчатися самостійно, потрібно визначитися, 

що важливіше - отриманий сертифікат чи здобуті знання. Можливе швидке опанування 

науки, якщо вивчати теорію і починати застосовувати її на практиці. 

 Не рекомендовано здобувати дистанційно базову освіту. Якщо це перша освіта, 

краще пройти повну програму за очною формою навчання. До дистанційної освіти 

зручно звертатися при отриманні другої вищої освіти, проходженні додаткових курсів 

підвищення кваліфікації, якщо часу та можливості їхати навчатися за кордон просто 

немає. Все більше уваги звертається на врахування фахової специфіки при вивченні 

іноземної мови, її спрямованості на реалізацію завдань професійної діяльності. 

Відповідні нові вимоги висуваються до методики викладання іноземних мов у різних 

навчальних закладах. Триває постійний пошук шляхів удосконалення системи 

навчання [2]. 

Сучасний ринок освіти пропонує масу можливостей навчатися дистанційно. З 

подальшим розвитком інформаційних технологій дистанційна освіта може стати 

широко вживаною формою. Але нині слід уважно вибирати навчальну програму і 

оцінювати свої можливості. 

Висновки. Дистанційно нині можна отримати практично будь-які знання, 

починаючи від короткотермінових курсів і завершуючи вищою освітою, проте така 

форма навчання підходить далеко не всім і не у всіх випадках. Без навчання протягом 

усього життя у сучасному світі не обійтись. Дистанційна освіта допомагає вирішити 

проблему з часом. Крім того, дистанційна освіта коштує дешевше, і для декого є 

оптимальним способом отримання освіти.  
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АННОТАЦИЯ 

 
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

Данная статья рассматривает понятие дистанционного образования, указывает на 

преимущества и недостатки новейших технологий в процессе изучения иностранных языков, в 

частности дистанционного изучения иностранного языка. 

Ключевые слова: информационные технологии, изучение иностранных языков, условия, 

дифференциация. 

 

THE SUMMARY  

 

FEATURES OF DISTANCE EDUCATION IN THE PROCESS OF LEARNING FOREIGN 

LANGUAGES 

This article examines the concept of distance education, points out the advantages and disadvantages 

of new technologies in the process of learning foreign languages, and in particular distance learning of a 

foreign language. 

Key words: information technology, foreign languages, provided differentiation. 
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СИСТЕМА ДИТЯЧО-БАТЬКІВСЬКИХ СТОСУНКІВ ЯК ФАКТОР 

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ МІЖ ПРОФІЛЬНИМ САМОВИЗНАЧЕННЯМ 

СТАРШОКЛАСНИКІВ І ТИПАМИ БАТЬКІВСЬКИХ СТОСУНКІВ 
 

МАРЦЕНЮК М.О., КАПІТАН О.В. 
Мукачівський державний університет 

 

В статті розглядаються особливості профільного самовизначення старшокласників та 

фактори, що гальмують або сприяють цьому процесу. Висвітлюється роль сім’ї, дитячо-батьківських 

стосунків, стилів сімейного виховання у формуванні особистості старшого школяра та їх зв’язок з 

профільним самовизначенням старшокласників. 

Ключові слова: профільне самовизначення, юнацький вік, вікова криза, ідентичність, дитячо-

батьківські стосунки, сімейне виховання. 

 
 Соціально-економічні трансформації, характерні для сучасного українського 

суспільства, зумовлюють суттєві зміни умов «соціальної ситуації», відповідним чином 

позначаючись на образі профільного самовизначення старшокласника. Йдеться, 

зокрема, про зміни, що мають місце у сфері трудової діяльності, виробничих відносин, 

коли ринок праці вносить свої корективи у затребуваність робітничої сили, чітко 

регламентує так звану «моду» на професії, які користуються попитом у різних галузях 

соціального буття. Як наслідок, старшокласники доволі часто не опиняються в тій 

соціальній ситуації розвитку, яка адекватно сприяла б формуванню у них особистісно-

спрямованої на професійний вибір мотивації. Причина цього полягає в тому, що 

сучасні учні не встигають за стрімкими змінами в соціумі й доволі часто виявляються 

не підготовленими до самостійної професійної життєдіяльності. 

За своєю сутністю профільне самовизначення характеризується активною 

позицією особистості, тобто прагненням до творчої діяльності, самопрояву і 

самоствердження в професійній діяльності; спрямованістю, тобто стійкою домінуючою 

системою мотивів, переконань, інтересів, ставлень до знань і вмінь, якими людина 
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оволодіває, соціальних норм і цінностей; розвитком самосвідомості; уявленнями про 

себе, свої здібності, особливості характеру. Важливим фактором успішності 

профільного самовизначення старшокласників є сімейні ідеали, інтереси, настанови, 

цінності, які втілюються у виховному потенціалі батьків і набувають вияву в 

батьківсько-дитячих взаєминах, стилях сімейного виховання. Сім‘я має забезпечити 

умови, які стимулювали б зростання дитини, внаслідок якого вона могла б самостійно 

взяти на себе відповідальність за той чи інший професійний вибір. 

Об’єкти та методи дослідження 

Психологічні складові впливу батьків на дитину, профільне самовизначення в 

старшому шкільному віці у вітчизняній психології вивчалися багатьма вченими. 

Вивчення даної проблеми представлені як: концепції розвитку особистості                  

(Л. Виготського, К. Абульханової-Славської, О. Бодальова, Л. Божович, П. Гальперіна, 

О. Леонтьєва, К. Платонова, С. Рубінштейна,  Р. Нємова); психологічні механізми 

здійснення профільного вибору в старшому шкільному віці (Т. Бухаріна, Ю. Вавилова, 

В. Москалюка, А. Тишковської); психологічні компоненти профільного 

самовизначення особистості: професійна мотивація, міжособистісні відносини             

(Г. Андреєва, Л. Божович, Е. Борисова, В. Століна); «професійний розвиток 

особистості» (В.Полякова, Н.Побірченка, М. Пряжнікова, В.Рибалко, В. Сидоренка); 

вивчення проблем вибору майбутньої професійної діяльності школярами в умовах 

профільного навчання (Д.Закатновим, О.Коберником, І.Сотніченком, Г. Терещуком); 

методологічні підходи у наданні психолого-педагогічної допомоги особистості у 

проблемних ситуаціях (О.Бондаренко, Л.Деркач, В. Панок, Т. Яценко). 

Дослідники, які займаються вивченням ролі сім‘ї у профільному самовизначенні 

старшокласників, відзначають, що на цей процес вагомий вплив справляють: відносини 

з батьками загалом і ті, що пов‘язані з професійним майбутнім дитини (Є. Клімов); 

соціальний статус, матеріальне забезпечення родини, рівень освіченості батьків           

(Л. Мітіна); прихильність батьків до дитини, що зумовлює активізацію її ініціативи, 

автономності, сприяє опануванню навичок, необхідних для майбутньої професійної 

діяльності (М. Бикова, О. Смирнова); стиль виховання, ціннісні пріоритети батьків     

(О. Волкова, В. Носков, О. Сухова); стереотипи виховних настановлень батьків, серед 

яких провідне місце посідають вимоги послуху і підпорядкування, власний 

індивідуальний досвід без урахування його прийнятності для дитини (Л. Пономаренко). 

Вагомі напрацювання щодо впливу сімейного виховання на профільне  

самовизначення школярів містяться в науковому доробку зарубіжних науковців, а саме 

Е.Еріксона, Е.Фромма, К.Роджерса, А.Маслоу.  

При цьому взаємозв‘язок типів батьківських стосунків і профільного 

самовизначення, що розкривається при дослідженні особистісних особливостей 

старшокласників  в процесі прийняття рішення щодо вибору професії, практично не 

розглядався. 

Об'єктом нашого дослідження виступає профільне самовизначення 

старшокласників. 

Предметом дослідження є типи батьківських стосунків  (дитячо-батьківських 

відносин) і їх зв‘язок з профільним самовизначенням старшокласників. 

Дослідження ґрунтується на структурно-логічному аналізі та узагальненні 

науково-теоретичних та методологічних джерел, присвячених вирішенню окресленої 

проблеми. 

Постановка задачі 

Профільне самовизначення в старшому шкільному є психологічно необхідним, 

оскільки визначаючи не тільки успішність подальшого життєвого шляху особистості, а 

і  її психічне здоров'я.  
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Основним завданням даної роботи є аналіз психологічних складових впливу 

сім‘ї і батьків на дитину та профільне самовизначення в старшому шкільному віці. 

Результати та їх обговорення 

Одна з найскладніших проблем, яка постає перед учнем старшої    школи – вибір 

майбутнього профілю. Його вирішення є важливою як для юної особистості, так і для 

батьків: від правильного вибору профілю залежить успіх дитини в житті, її 

самореалізація [14].  

Важливу роль у формуванні життєвих планів старшокласників відіграють 

батьки. Саме батьки найчастіше визначають профільну  направленість своїх дітей. 

Більшість учнів обирають  профіль навчання самостійно чи за порадою батьків, 

керуючись передусім можливістю поглибити знання з предметів, екзамен з яких 

складатиметься при вступі до ВНЗ. Обираючи профіль навчання, учень має усвідомити, 

що він майже визначає загальний профіль майбутньої трудової діяльності [10].  

Особливість дітей старшого шкільного віку – різноманітність захоплень: вони 

охоче відвідують різні предметні гуртки, секції, однак через деякий час міняють свої 

уподобання. У процесі навчальної, ігрової та інших видів їхньої діяльності формуються 

пізнавальні інтереси та мотиви   пізнання [4].  

В.Г. Казанська пише, що процес вибору профілю тісно пов‘язаний з 

формуванням ідентичності [9]. Ідентичність – це відчуття власної тотожності своєму 

життєвому шляху і своєму місці в суспільстві, тобто образ «Я – в майбутньому» [11]. 

Це ототожнення себе з певною профільною групою людей, прийняття їхніх цінностей, 

усвідомлення себе членом цієї групи, визначення своєї подальшої освіти. Для 

старшокласника процес формування тотожності нелегкий. Він постійно звіряє свої 

можливості з тим, що потрібно, з тим, що  виходить і як асоціюється іншими. 

Невідповідність між ними створює відчуття труднощів, непотрібності і призводить до 

депресії. В період старшого шкільного віку учень входить у стан п‘ятої вікової кризи, 

яка закінчується або освоєнням ідентичності, або змішанням ролей [11,13]. 

Є чотири стани ідентичності [11]. 

1) Розмита, дифузна ідентичність. Даний стан характерний для тих, хто не має 

мети, переконань і не намагається їх формувати. Стан п‘ятої кризи вони не 

переживали, над майбутнім не замислюються, демонструють відчуження від своїх 

батьків, індиферентні. Це пов‘язано з тим, що саме батьки не виявляють активного 

інтересу до справ і майбутнього своїх дітей. 

2) Передчасна ідентичність. Характеризується тим, що старшокласник 

формально обирає мету, цінності, але у нього відсутнє внутрішнє переконання у 

вірності даного вибору, бо зробив він цей вибір не сам, а під впливом батьків. 

Старшокласники з передчасною ідентичністю характеризують своїх батьків як 

авторитарних, вважають, що батьки ставлять дуже високу мету, але не допомагають її 

досягти. Батьки в таких сім‘ях прищеплюють своїм дітям моральні цінності, але на 

рівні законів і правил. Вони все вирішують за своїх дітей. Допоки старшокласники 

живуть в таких умовах, передчасна ідентичність є адаптованою поведінкою і 

змінюється вона лише зі зміною стосунків у сім‘ї. 

3) Стан мораторію. Буває у старшокласників, які знаходяться в кризі 

ідентичності і активно намагаються вийти з неї, шукають альтернативних варіантів. 

Їхні батьки менш авторитарні, стосунки з ними амбівалентні (подвійні), тобто постійно 

коливаються між невдоволенням і любов‘ю, автономністю і підкоренням. Діти в таких 

сім‘ях більш вільні у своєму виборі, ведуть боротьбу за свою незалежність, і, як 

правило, переходять до досягнутої ідентичності. 

4) Досягнута ідентичність. Цим статусом володіє старшокласник, який пройшов 

через кризу, сформував певну сукупність знань про себе, свою мету, цінності, 
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переконання. Сім‘ї підлітків з досягнутою ідентичністю – люблячі, турботливі рідні, 

які ставляться до своїх дітей, як до особистостей. Погляди на проблеми між батьками і 

дітьми збалансовані. У них може бути деяка амбівалентність у стосунках, але 

звинувачень, індиферентності не існує. Досягнута ідентичність дає старшокласнику 

позитивну базу для успішного проходження наступного життєвого етапу. 

На профільний вибір старшокласників мають вплив батьки,  зокрема [5]: 

1) Профілеорієнтаційна спрямованість батьків (ставлення, мотиви); 

залучення дітей до своєї професійної діяльності; 

уявлення (плани, бажання) батьків про майбутній трудовий шлях дитини; 

2)     Обґрунтування (мотиви) цих уявлень; 

3) Знання батьками індивідуально-психологічних особливостей дитини 

(інтересів, нахилів, здібностей та інших психологічних якостей) у контексті вибору 

майбутньої професії. 

У нашій роботі ми спираємося на визначення А.Я. Варги, яка описує тип 

батьківських стосунків як цілісну систему різноманітних почуттів по відношенню до 

дитини, поведінкових стереотипів, що практикуються у спілкуванні з дитиною, 

особливостей сприйняття і розуміння характеру дитини, її вчинків»[1]. З психологічної 

точки зору, батьківські стосунки – це педагогічна соціальна установка по відношенню 

до дітей, що включає в себе раціональний, емоційний і поведінковий компоненти. Тип 

батьківських стосунків має великий вплив на розвиток особистості в цілому, а також на 

профільне самовизначення старшокласника. Коли батьки чекають від дітей занадто 

багато, у дітей розвивається страх поразки і знижується самооцінка. Підлітки «мстять» 

надмірно вимогливим батькам небажанням навчатися. Оскільки як би вони не вчилися, 

батьки залишаться незадоволеними, і діти перестають навіть намагатися. Можливо й 

зворотне, що також шкідливо: якщо батьки ніяк не підтримують своїх дітей, не 

заохочують, недооцінюють, не намагаються їх стимулювати, то діти і поводяться 

відповідно. Деякі батьки настільки захоплені собою і своїми справами, що їх узагалі не 

цікавить успішність дітей. Інші надто толерантні батьки навіть і не очікують послуху 

від своїх дітей, які тому і поняття не мають про дисципліну. А значить і мотивації до 

вибору профілю навчання у них не розвивається ніякої. Діти, оточені надмірною 

турботою своїх батьків, також неохоче вибирають профіль свого навчання. Вони не 

вміють ставити перед собою цілі, не вміють працювати в напруженій ситуації. Все 

добре в міру [4,7].  

Найбільш детально та точно взаємозв‘язок  типу батьківських стосунків і 

профільного самовизначення описав американський психолог і соціолог Ф. Райс [14]: 

1. Пряме наслідування професії батьків заради продовження сімейного бізнесу. 

Батьки впливають на інтереси і заняття дітей із самого раннього віку, заохочуючи або 

засуджуючи їх інтереси і захоплення, впливаючи своєю сімейною атмосферою, своїм 

прикладом, вони спрямовують або обмежують вибір своїх дітей, наполягаючи на 

продовженні або припиненні навчання, на визначенні школи або вузу, визначенні 

спеціалізації та ін. Внутрішні мотиви впливу у батьків можуть бути різними. Батьки 

можуть не усвідомлено прагнути реалізувати свої професійні мрії через дітей, 

керуватися матеріальними мотивами, бажанням, щоб дитина досягла більш високого 

соціального статусу, ніж вони самі змогли досягнути та ін. Батьки можуть несвідомо 

впливати на вибір дітей своїми оцінками певного виду діяльності або певного профілю;  
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2. Рівень освіти матері або високий професійний статус батька. 

3. Батьки впливають на інтереси і заняття дітей з самого раннього віку, 

цілеспрямовано пропонуючи їм ігровий матеріал, заохочуючи або засуджуючи їхні 

інтереси, захоплення, заняття. Впливає також внутрішньо-сімейна атмосфера. 

4. Батьки створюють рольові моделі, яким слідують діти. Навіть тоді, коли 

батьки і не прагнуть вплинути на вибір дітей, це відбувається, особливо якщо дитина 

тісно ідентифікує себе з кимось із батьків. 

5. Батьки іноді спрямовують, зумовлюють чи обмежують вибір своїх дітей, 

наполягаючи на певному профілі, спеціалізації. Батьки, що чинять так незалежно від 

здібностей, інтересів та бажання дітей можуть приректи їх займатися справою, до якої 

вони зовсім не пристосовані. Найчастіше старшокласники не відважуються 

заперечувати батькам через те, що самі не знають, чого хочуть. Деякі старшокласники 

занадто залежні від волі батьків і невільні в прояві власної ініціативи, самостійності в 

певних ситуаціях. Прийняття рішень такими дітьми часто обумовлене емоціями і 

являється реакцією батьків. Або ж батьки не очікуючи від дитини успіхів в якійсь 

певній справі, дають їй невисоку освіту, обмежуючи для них таким чином можливість 

професійного вибору. 

6. Непрямий вплив батьків. Батьки хочуть, щоб діти вибрали собі профіль  який 

допоможе вибрати  собі професію за тим статусом, що і їхній або ж за статусом вище; 

7. Впливає також те, як батьки відносяться до певного виду діяльності. Вплив є 

сильнішим тоді, коли ціннісні орієнтації батьків та дітей збігаються. 

8. Старшокласники більш схильні погоджуватися з думкою батьків, коли між 

ними немає розбіжностей щодо майбутньої освіти. Існують дослідження, які показали, 

що якщо рівень освіти та професійний статус батьків досить високі, то це сприяє згоді 

дітей з їхньою думкою з приводу вибору профілю. 

На думку Д.М. Ісаєвої, те, як старшокласник визначиться з профілем своєї 

майбутньої професії за допомогою батьків, залежить від типу батьківських стосунків у 

сім‘ї. У зв'язку з цим вона виділяє три типи батьківських стосунків: демократичний, 

авторитарний і поблажливий (ліберальний) [2, 3, 6].  

Демократичний тип. Особливістю цього типу стосунків є тверде, послідовне і 

водночас  гнучке виховання. Батьки  завжди пояснюють мотиви вибору профілю який 

має вибрати старшокласник, заохочують до обговорення з старшокласником;  влада 

використовується лише в міру необхідності; батьки встановлюють правила і твердо 

втілюють їх у життя, але не вважають себе безгрішними: вони прислухаються до думки 

дитини, хоч і не діють виключно відповідно до її бажань. Демократичні батьки цінують 

у поведінці дитини  самостійність і незалежність вибору профілю самовизначення. 

Вони надають  їй право бути самостійною у якихось сферах свого життя, не зачіпаючи 

її прав, одночасно вимагають виконання обов'язків. Контроль, заснований на теплих 

почуттях і розумній турботі; вона часто прислухається до пояснень, чому не варто 

обирати цей чи інший профіль навчання. Формування дорослості за таких відносин 

проходить без особливих переживань і конфліктів [14].  

Загальна атмосфера в сім‘ї, що пов‘язана з демократичними відносинами між 

батьками та дітьми має істотний вплив на цілі та надії молодих людей, пов‘язаних з 

вибором їхнього профілю. А саме, коли батьки стежать за навчанням дітей в школі і 

виявляють великий інтерес до їх майбутнього, то старшокласники ставлять перед 

собою завдання досягнення високого освітнього рівня, що, в свою чергу, впливає на 

їхні плани щодо вибору майбутнього профілю. 

Авторитарні батьки вимагають від дитини беззаперечного підпорядкування 

старшокласника у виборі профілю навчання, який запропонували вони  і не вважають, 

що повинні їй пояснювати причини своїх вказівок. Вони жорстко контролюють усі 
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сфери життя, причому можуть це робити і не цілком коректно. Насправді авторитарні 

батьки –  не обов‘язково диктатори й деспоти, вони можуть бути дуже люблячими і 

ніжними, але у стосунках з дитиною на перше місце ставлять свою потребу бути поруч, 

контролювати життя дитини, приймати за неї рішення у визначенні майбутнього 

профілю самовизначення. З одного боку, це забезпечує певний психологічний 

комфорт: можна менше хвилюватися за дитину, не боятися, що вона наробить помилок. 

Але з іншого боку, надмірний батьківський контроль у виборі профілю унеможливлює 

розвиток самостійності старшокласника: він не може навчитися ініціативності, 

відповідальності, наполегливості, самоконтролю. Діти в таких сім'ях зазвичай 

замикаються, і їх спілкування з батьками порушується. Частина дітей йде на конфлікт, 

але частіше діти авторитарних батьків пристосовуються до вибору профілю 

самовизначення і стають невпевненими у собі, менш самостійними. Адже самоповага і 

впевненість у собі формуються лише за умови, що старшокласник має можливість сам 

вибрати свій майбутній профіль навчання. В умовах постійного керування з боку 

батьків такою метою може стати лише протистояння дорослим, рішення не 

підкоритись їхнім вимогам. Якщо старшокласник вибирає собі профіль 

самовизначення, який суперечить вибору батьків – виникає конфлікт з батьками, якщо 

ж батьки зможуть «переламати» дитину – у неї розвивається почуття власної 

неспроможності, пасивність, безініціативність, безвідповідальність [5, 13, 14]. 

Для того, щоб зберегти стосунки зі своїми дітьми і водночас підтримувати їх 

упевненість у собі й самостійність, необхідно обмежити зону свого контролю, 

поступово передаючи старшокласникам відповідальність за вибір свого профілю. Це 

може бути досить серйозним психологічним випробуванням для батьків: адже дитина 

може наробити помилок, які доведеться потім виправляти. 

Таким чином, батьки стоять перед вибором: подбати про власний спокій і 

утримати дитину від самоствердження чи дати підростаючій особистості певну 

свободу, щоб вона могла розвиватись, учитись на своїх досягненнях і помилках. Щоб 

зберегти психологічний контакт із старшокласниками, батьки повинні враховувати 

дорослішання дітей, відмовляючись від авторитарних методів виховання, навіть якщо 

вони здавалися раніше успішними. 

Ліберальний тип — характеризується наданням повної самостійності у виборі 

профільного самовизначення дітям. Ліберальне ставлення батьків могло б сприяти 

успішному самовизначенню і формуванню відповідальної позиції особистості. Але для 

цього особистості потрібно вже мати чітку систему власних орієнтирів: цілі, принципи, 

морально-етичні еталони тощо. Оскільки суб‘єктивна картина світу в старшому віці 

лише формується, то старшокласники потребують допомоги для орієнтиру в складному 

і великому світі майбутньої професії.  

Більш за все старшокласникам хотілося б бачити в батьках друзів та порадників. 

При всьому їхньому прагненні до самостійності юнаки та дівчата гостро потребують 

життєвого досвіду та допомоги старших у виборі майбутнього профілю 

самовизначення. Сім‘я залишається тим місцем, де підліток відчуває себе найбільш 

спокійно та впевнено, саме наявність такого «тилу» дозволяє підростаючій особистості 

набувати соціального досвіду, відповідальності і впевненості у собі [5]. 

Важливо, щоб дитину і в старшому віці оточувала любов і підтримка. Якщо 

дитина  відчуває любов батьків, то вона від початку життєвого шляху має міцну основу 

для позитивної Я-концепції. Якщо ж з боку батьків вона бачить тільки критику, 

відторгнення, зневажливе ставлення до себе, то це неодмінно вплине на самоприйняття 

і самооцінку особистості. Підтримка сім‘ї у виборі профілю самовизначення найбільше 

сприяє формуванню позитивної емоційної цілісності, впливає на рівень загальної 

самооцінки старшокласника [14]. 
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Таким чином, взаємозв‘язок між типом батьківських стосунків і профільним 

самовизначення дуже тісний. Батьки мають значний вплив на вибір профілю своїми 

дітьми. Мабуть немає таких батьків, яким було б байдуже на майбутнє своїх дітей та на 

їхнє профільне самовизначення. При цьому одні активно втручаються в цей процес, 

радять, наполягають, наймають репетиторів, інші – тільки радять, залишаючи право на 

остаточний вибір дітям. В одних випадках батьки прямо радять який профіль обрати, 

інші – тільки радять, залишаючи право на остаточний вибір дітям. В одних випадках 

батьки прямо радять який профіль обрати, в інших – вказують лише на певну область, в 

якій їхні діти можуть себе реалізувати або ж розповідають про свою професію.  

Висновки 

Профільне самовизначення як психологічне явище виникає на межі старшого 

підліткового і раннього юнацького віку; потреба в профільному самовизначенні являє 

собою потребу у формуванні системи, у якій сконцентровані уявлення молодої людини 

як про себе (Я-концепція), так і про оточуючу дійсність; профільне самовизначення 

лежить в основі процесу самовизначення в старшому підлітковому та юнацькому віці і 

визначає розвиток всіх інших видів самовизначення, у тому числі і професійного;               

Я-концепція є одним з факторів профільного самовизначення старшокласника.  

Взаємозв‘язок типів батьківського ставлення і профільного вибору 

старшокласника представляє собою складний психологічний феномен, що інтегрує в 

своєму полі кілька модельних ситуацій: «профільне самовизначення старшокласника 

відбувається під впливом професійного прикладу батьків», «профільне самовизначення 

старшокласника відбувається під впливом батьківських настанов», «профільне 

самовизначення старшокласника відбувається під впливом поєднання професійного 

прикладу і настанов батьків», «профільне самовизначення старшокласника 

відбувається автономно, без урахування професійного прикладу і настанов батьків», 

«старшокласник відчуває труднощі у здійсненні профільного самовизначення». 
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                                                                            АННОТАЦИЯ 

 

СИСТЕМА ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ КАК ФАКТОР ВЗАИМОСВЯЗИ 

МЕЖДУ ПРОФИЛЬНЫМ САМООПРЕДЕЛЕНИЕМ СТАРШЕКЛАССНИКОВ И ТИПАМИ 

РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

В статье рассматриваются особенности профільного самоопределения старшеклассников и 

факторы, которые тормозят или стимулируют этот процесс. Освещается роль семьи, детско-

родительских отношений, стилів семейного воспитания в формировании личности старшого школьника 

и их свіязь с профильным самоопределением старшеклассников.  

Ключевые слова: профильное самоопределение, юношеский возраст, возрастной кризис, 

идентичность, детско-родительские отношения, семейное воспитание. 

 

THE SUMMARY 

 

CHILD-PARENTS RELATIONSHIPS SYSTEM AS A FACTOR OF INTERRELATION BETWEEN 

UPPER-FORMERS’ PROFESSION-ORIENTED SELF-DEFINITION AND TYPES OF FAMILY 

RELATIONSHIPS. 
The article is devoted to the peculiarities of upper-formers’ profession-oriented self-definition and 

factors that promote or put a brake on the process. The role of the family, child-parents relationships, styles of 

family upbringing in the formation of the Personality of upper-former as well as their connection to upper-

formers’ profession-oriented self-definition are enlighted. 

Key-words: profession-oriented self-definition, adolescent age, age crisis, identity, child-parents 

relationships, family upbringing. 

 

 

 

 
УДК 373.2.013.75 

 

ЕКСПЕРИМЕНТУВАННЯ ЯК ЗАСІБ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ У 

ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 
 

ГАРДУБЕЙ М.В., БАРНА Х.В. 
Мукачівський державний університет 

 

Стаття присвячена розкриттю сутності експерименту як засобу організації науково-

пізнавальної діяльності молодших дошкільників. Виокремлено етапи розвитку експериментальної 

діяльності у дошкільному закладі. 

Ключові слова: предметно-маніпулятивна діяльність, орієнтовно-дослідницька (пошукова) 

діяльність, експеримент, молодший дошкільний вік. 

 

Згідно з діяльнісною парадигмою в освіті, розвиток особистих якостей та 

психічних процесів дошкільника відбувається паралельно з оволодінням практичними 

навичками, прийомами пошукової діяльності. Таким чином, в оновленому 

реформованому дошкільному навчальному закладі дитина повинна оволодіти знаннями 

та практичними навичками. Молодший дошкільний вік є найбільш сенситивним для 

формування означених якостей, оскільки саме в цьому віці відбувається становлення 

мотиваційної, діяльнісної та когнітивної сфер особистості. 
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Теоретичні основи експериментування як методу висвітлені в роботах               

Г. Бєлєнької, М. Под‘якова, психологічні передумови експериментальної діяльності 

широко представлені в працях Б. Ананьєва,   Л. Виготського, Д. Ельконіна, З.Істоміної,     

О. Леонтьєва, Г. Люблінської. 

Метою даної статті є обґрунтування доцільності використання засобу 

експериментування в процесі пошукової діяльності молодших дошкільників. 

Виклад основного матеріалу статті. Практичний взаємозв‘язок дошкільників з 

довкіллям забезпечує становлення світогляду дошкільника, розвитку його ціннісних 

орієнтацій. Психологами доведено, що у дітей перших чотирьох років мислення 

наочно-дійове, саме тому педагогічний процес у дошкільному закладі повинен 

будуватися на практичних і наочних методах. Важливу роль у цьому відіграє науково-

пізнавальна діяльність молодших дошкільників, яка в цей період має форму 

експериментування. Розвиток особистості залежить від рівня безкорисливої 

допитливості, від бажання пізнавати нове, підґрунтя якого закладають ще у молодшому 

дошкільному віці. 

На сьогоднішній день методика організації дитячого експериментування в 

молодшому дошкільному віці розроблена недостатньо. Це обумовлено багатьма 

причинами: недостатньою теоретичною розробленістю питання, малою кількістю 

літератури з цього приводу і, найголовніше, відсутністю мотивації педагогів до цього 

виду діяльності. Як наслідок, розвиток дитячого експериментування, а особливо 

експериментування молодших дошкільників, у практиці роботи дошкільного закладу 

відбувається дуже повільно. 

Проте багато вчених приковують увагу до унікальності цього виду діяльності, 

який може виступати засобом, методом та формою навчання, виховання та розвитку, і 

особливо підкреслюють його вплив на різноманітні якості особистості та психічні 

процеси дитини. 

На думку М. Под‘якова, у експериментальній діяльності дитина виступає як 

своєрідний дослідник, який самостійно впливає різними способами на навколишні 

явища і предмети для ефективнішого їх пізнання і освоєння. Під час експериментальної 

діяльності створюються ситуації, які дитина вирішує за допомогою досліду і, 

аналізуючи, робить висновок, самостійно пізнаючи той або інший закон чи явище [10, 

с. 107].  

Потреба дитини в нових враженнях лежить в основі виникнення і розвитку 

невичерпної орієнтовно-дослідницької (пошукової) діяльності, спрямованої на 

пізнання навколишнього світу. Чим різноманітніше і інтенсивніше пошукова 

діяльність, тим більше нової інформації отримує дитина, тим швидше і повноцінніше 

вона розвивається. 

Пошукова діяльність принципово відрізняється від будь-якої іншої тим, що 

образ мети, що визначає цю діяльність, сам ще не сформований і характеризується 

невизначеністю, нестійкістю. У ході пошуку він уточнюється, прояснюється. Це 

накладає особливий відбиток на усі дії, що входять в пошукову діяльність: вони 

надзвичайно гнучкі, рухливі і носять пробний характер [11, с. 56]. 

М.  Под‘яков виділяє два основних види орієнтовно-дослідницької (пошукової) 

діяльності у дошкільнят. 

Перший характеризується тим, що активність в процесі діяльності повністю 

виходить від самої дитини. Вона виступає як її повноцінний суб'єкт, самостійно будує 

свою діяльність: ставить її мету, шукає шляхи і способи їх досягнення тощо. У цьому 

випадку дитина в діяльності експериментування задовольняє свої потреби, свої 

інтереси, свою волю.  
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Другий вид орієнтовно-дослідницької діяльності організується дорослим, який 

виділяє суттєві елементи ситуації, навчає дитину певним алгоритмам дій. Таким чином, 

дитина отримує ті результати, які були заздалегідь визначені дорослим [9]. 

Поширеним в зарубіжній педагогіці є розуміння дослідного навчання як 

навчання, при якому дитина ставиться в ситуацію, коли вона сама опановує поняттями 

і підходами до вирішення проблем в процесі пізнання, більшою чи меншою мірою 

організованого (що направляється) педагогом.  

Головне завдання дошкільного закладу - підтримати і розвинути у дитини 

інтерес до досліджень, відкриттів, створити необхідні для цього умови.  

Методичні рекомендації щодо проведення занять із використанням 

експериментування зустрічаються в роботах різних авторів: С. Миколаєва,                   

М. Под‘якова, Ф. Сохіної та ін. Вони пропонують організувати роботу так, щоб діти 

могли повторити експеримент, який показав дорослий, могли спостерігати, відповідати 

на запитання, використовуючи результат експериментів. За такої форми організації 

діяльності дитина оволодіває експериментуванням як видом діяльності, і ті дії мають 

репродуктивний характер.  

Цікавим є досвід А.Іванової, яка визначає велику роль впливу експериментів на 

розвиток творчих здібностей та формування уявлень про зміцнення здоров‘я [6, с. 5].  

Л.Виготський неодноразово підкреслював, що природа експериментування 

споріднена з природою предметно-маніпулятивної діяльності. Тому цей метод 

найбільше відповідає віковим особливостям дітей молодшого дошкільного віку і є 

практично єдиним засобом пізнання світу. За використання цього метода навчання 

виступали такі корифеї педагогіки, як Я.Коменський, І.Песталоцці, Ж.-Ж. Руссо, 

К.Ушинський. 

Особливий інтерес викликають роботи Г.Бєлєнької, яка, аналізуючи розвиток 

пізнавальних інтересів та допитливості дітей у процесі експериментування, акцентує 

увагу на молодшому дошкільному віці. Дослідниця зазначає, що в цьому віці виникає 

низка психологічних передумов для розвитку експериментальної діяльності. Для дітей 

3-4 років притаманна висока пізнавальна активність, допитливість. Малюки цього віку 

можуть подовгу розглядати те, що їх зацікавило: спостерігати явища та об‘єкти 

природи, зацікавлено ставитись до власного тіла. Однак дітям цього віку притаманний 

ситуативний ненавмисний характер діяльності. Молодші дошкільнята ще не вміють 

співвідносити результат і умови діяльності, відстежувати процес досягнення мети. 

Саме тому в молодшому дошкільному віці мова може йти про проведення 

експериментів, а не дослідів [4]. Зазначимо,  що інтерпретація понять „дослід‖ і 

„експеримент‖ є неоднозначною в психолого-педагогічній та методичній літературі. 

Згідно з словником іншомовних слів, слово ―експеримент‖ походить від 

грецької мови ―experimentum‖, що перекладається як ―спроба‖, ―дослід‖. Отже, 

експеримент визначається як науково поставлений дослід, спостереження об‘єкта в 

спеціально створених умовах, що дозволяють слідкувати за перебігом явища та 

багаторазово відтворювати його. За  енциклопедичним словником, експериментом є 

чуттєво-предметна діяльність у науці, в більш вузькому значенні – дослід, відтворення 

об‘єкту пізнання, перевірка гіпотези [4]. Очевидно, що такий підхід ототожнює поняття 

―дослід‖ та ―експеримент‖. Проте існує інша думка, згідно з якою експериментування і 

дослідження є зовсім різними видами діяльності (Г.Бєлєнька). Так, 

експериментування є маніпулятивною діяльністю дитини з об’єктами чи 

явищами оточення, що приводить до пізнання дитиною їх властивостей. При 

цьому знання виступають суміжним продуктом практичної ситуативної діяльності. На 

відміну від цього, дослідницька діяльність відрізняється наявністю чіткої мети та 

гіпотези. Дослід має чітку структуру, його можна відтворити, знаючи умови 
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проведення; він потребує від дитини високого рівня розвитку таких розумових 

операцій, як узагальнення, систематизація знань [2]. 

Експериментування пронизує всі сфери дитячого життя, воно є основою будь-

якого знання, без нього будь-які поняття – сухі абстракції,  

А.Іванова вказує на те, що експерименти класифікують за різними ознаками: за 

місцем проведення (на ділянці, у групі), за кількістю дітей (індивідуальні, групові, 

фронтальні), за характером включення їх у педагогічний процес (випадкові, 

заплановані), за кількістю (епізодичні, систематичні), за місцем у циклі, за характером 

мислення операцій (констатувальні, порівняльні, узагальнюючі), за характером об‘єкта 

(з рослинами, тваринами, неживою природою, людиною) [6, с. 17]. 

Безумовно, експериментальна діяльність, як і будь-яка інша має спиратися на 

певні принципи. Визначимо ці принципи, спираючись на педагогічний досвід 

Н.Горопахи:  

-    принцип відповідності потребам і завданням інтересів дитини; 

- принцип врахування індивідуальних особливостей психічного розвитку; 

- принцип доступності; 

- принцип активізації самостійності; 

- принцип безпечності. 

Очевидно, що більшість цих принципів базується на загальнодидактичних, але 

виокремлено і специфічний: принцип безпечності. Перший принцип реалізується через 

врахування потреб дітей у доступних видах діяльності: побутовій, навчальній. Дітям 

можуть бути надані широкі можливості для апробування своїх сил та реалізації 

можливостей. Другий – через диференціацію форм організації експериментальної 

діяльності та методів впливу на дитину з боку вихователя. Третій принцип реалізується 

шляхом побудови вихователем усієї роботи з дітьми на основі змісту програми 

навчання і виховання дітей дошкільного віку, адекватності завдань обраному змісту 

експериментування та віковим можливостям молодших дошкільнят. Четвертий 

принцип – через надання дитині можливості вибору змісту та процедури 

експериментальної діяльності, вихователь не нав‘язує свого плану дій. П‘ятий принцип 

– принцип безпечності – обумовлює створення безпечних умов для 

експериментування. Також дослідниця визначає умови ефективної організації 

експериментування молодших дошкільників: підготовка матеріалів та обладнання для 

експериментування, стимулювання пізнавальної активності дітей щодо дослідження 

об‘єктів природи, надання початкової системи знань та приведення у систему 

емпіричних уявлень дітей про об‘єкти та явища природи [5, с. 34 ]. 

Такі дослідники як Г.Бєлєнька, Н.Виноградова, Н.Лисенко, Н.Кот визначають 

дві групи методів керівництва експериментальною діяльністю дошкільників: 

безпосередні (прямі) методи – залучення до спільних дій за вихователем, запрошення 

до обстеження обладнання, допомоги в його розміщенні, виконання доручень; 

опосередковані методи – організація розмов та бесід з дітьми за результатами 

спостережень в природі, ігри з природним матеріалом, праця у квітниках, побутова 

діяльність дітей, залучення до міркувань.       

Важливими для нашого дослідження є форми організації експериментування в 

ДНЗ, висвітлені у роботі С.Кулачківської та С.Ладивір, які визначають індивідуальну 

роботу та підгрупову роботу з дітьми. На думку дослідниць, фронтальна форма 

організації експериментування не ефективна на етапі молодшого дошкільного 

дитинства, оскільки вихователь не має можливості приділяти увагу всім дітям [7, с. 22]. 

Г. Бєлєнькою було виокремлено такі етапи розвитку експериментальної 

діяльності:   

І. Маніпулятивно-експериментальна діяльність  
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 Характерними ознаками  є:  

– безсистемність;   

– ситуативність;   

– залежність від матеріалу та наявних засобів пізнання.  

Значення:  

 – розвиток відчуттів дитини;   

– емпіричне (спирається на досвід) пізнання загальних зовнішніх властивостей 

об'єктів.   

ІІ. Цілеспрямоване експериментування   

Характерні ознаки:   

 цілеспрямованість у пізнанні;   

 прагнення до перетворення об'єкта різними засобами;  

 це період спроб та помилок у пізнанні. Відсутність у дитини умінь 

прогнозувати наслідки своїх дій.   

Значення:   

 розвиток мисленнєвих процесів;   

 розширення обсягу знань про об'єкти та явища навколишнього світу;   

 пізнання внутрішніх властивостей об'єкта.   

Нескладне експериментування  

Мета - збудити емоційний пізнавальний відгук на різноманітні явища й об'єкти, 

активізувати пізнавальні процеси у дітей та ознайомити їх із засобами пізнання 

(мовлення, пошукові дії).   

Завдання для дорослих на цьому етапі  

— підібрати доступну вікові дитини інформацію про явище, об'єкт, яка могла б 

здивувати її, бо саме здивування веде до зацікавленості, концентрує увагу дитини на 

об'єкті дослідження, спрямовує процес пізнання.   

Цілеспрямоване експериментування  

Завдання - засвоєння дошкільниками системи початкових знань, пробудження в 

них бажання пізнавати, милуватися і насолоджуватися довкіллям як цінністю, 

висловлювати свої міркування та почуття від спілкування з ним, фіксувати їх різними 

засобами.   

 ІІІ. Власне дослідницька діяльність   

Виникає в старшому  дошкільному  віці  на  основі  попередніх  знань.    

Характерні ознаки:   

 дитина діє відповідно до схем, що визначають умови й зміст діяльності; 

 має усвідомлену мету й гіпотезу (власне припущення);  

 дослід є засобом уточнення і розширення раніше засвоєної інформації;   

 діяльність потребує спеціально створених умов та обладнання.  

Знаючи умови проведення досліду, його можна повторити, оскільки він має 

чіткий алгоритм.  

 Значення:   

 структурування знань у систему; 

 розуміння зв'язків в системі, між системами в часі;   

 розвиток пізнавальних інтересів та психічних процесів мислення, 

мовлення, пам'яті, уваги, уяви [3, с. 58].   

Характерними ознаками дослідницької діяльностіє такі:  дитина має 

усвідомлену мету й гіпотезу (власне припущення); дослід є засобом уточнення і 

розширення раніше засвоєної інформації';  діяльність потребує спеціально створених 

умов та обладнання [3, с. 59].  
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Згідно з дослідженням Л. Прохорової, експериментальна діяльність 

дошкільників має такі етапи:  

1. Проблемна ситуація.  

2. Мета.  

3. Висунення гіпотез.  

4. Перевірка припущення.  

5. Якщо припущення підтвердилося: формулювання висновків (як вийшло).  

6. Якщо припущення не підтвердилося: виникнення нової гіпотези, реалізація її 

у дії, підтвердження нової гіпотези, формулювання висновків (як вийшло).   

Під час експериментування дитині потрібно відповісти на такі запитання:  

Як я це роблю? 

Чому я це роблю саме так, а не інакше? 

Навіщо я це роблю, про що хочу дізнатися? Що зрештою вийшло? [12, с. 9].    

За дослідженнями Н. Яришевої, визначаються такі етапи експериментальної 

діяльності: 

Перший етап — підготовка дітей до пошукової діяльності   

1) Виявлення знань дітей про певні об'єкти та явища  

2) Створення атмосфери зацікавленості  

3) Планування досліду     

Другий етап — початок експерименту   

1) Висування гіпотез (припущень)  

2) Обговорення умов проведення досліду (умови мають бути однакові, окрім 

однієї, щоб забезпечити «чистоту» досліду)  

3) Підготовка спеціального обладнання   

Третій етап — перебіг досліду та подальший обмін думками   

1) Виконання досліду  

2) Фіксування результатів   

Четвертий етап — заключний   

1)   Обговорення отриманого результату  

2)  Висновки. При цьому початкові припущення підтверджують або 

спростовують [13].    

І. Паршукова розробила структуру спеціальних занять з експериментування для 

дошкільників. 

1.Постановка  дослідницького  завдання  у  вигляді  того  або  іншого  варіанта 

проблемної ситуації.  

2.Уточнення правил безпеки життєдіяльності під час експериментування.  

3.Складання та уточнення плану дослідження.  

1.Вибір обладнання, самостійне його розміщення дітьми в зоні дослідження.  

2.Розподіл  дітей  на  підгрупи,  вибір  ведучих,  які  допомагають  організувати 

однолітків й коментують хід і результати спільної діяльності у підгрупах.  

3.Аналіз та узагальнення отриманих дітьми результатів експериментування. 

Ефективність експериментування забезпечується також і урахуванням 

методологічних вимог до його підготовки та проведення. М. Под‘яков виокремив 

різновиди експериментів у залежності від характеру діяльності: випадкові 

експерименти, заплановані, експеримент-відповідь на дитяче запитання. Він вважає, 

що і вимоги до кожного з них відрізняються. Насамперед, випадкові експерименти не 

потребують спеціальної підготовки, вони проводяться експромтом у тій ситуації, яка 

склалась на той момент, коли діти побачили щось цікаве. Однак це не означає, що 

випадкові експерименти дуже прості, вихователь повинен мати ґрунтовну базу знань із 
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біології, географії тощо. Отже, підготовка до випадкових експериментів – це постійна 

самоосвіта вихователя.  

Підготовка до запланованих експериментів починається із з‘ясування 

актуальних дидактичних або виховних задач. Потім обирається об'єкт, який відповідає 

відповідним завданням. Педагог звертає увагу на об‘єкт та повідомляє дітям завдання. 

Під час роботи не треба вимагати від дітей ідеальної тиші, діти повинні промовляти 

власні дій. Тривалість експерименту визначається працездатністю дітей. 

Експерименти-відповіді на дитячі запитання потребують надання пріоритету 

самостійних дій, тобто вихователь пропонує дитині спочатку самостійно відповісти на 

своє запитання за допомогою експерименту. Якщо дитина не в змозі, педагог 

допомагає їй. Не менш важливим фактором є дотримання структури експерименту. На 

етапі молодшого дошкільного віку він складається з трьох етапів  

На першому етапі вихователь звертає увагу дітей на об‘єкт, надає інструкції 

щодо виконання роботи. Другий етап – це виконання якихось дій з об‘єктом. Третій 

етап – діти у мовленні висловлюють враження від експериментування. 

Дитяче експериментування тісно пов'язане з іншими видами діяльності - 

спостереженням , розвитком мови (вміння чітко висловити свою думку полегшує 

проведення досвіду, в той час як поповнення знань сприяє розвитку мовлення ). 

Експериментальна діяльність дошкільників пов‘язана із сенсорним розвитком, 

оскільки  пізнання в процесі експериментування починається зі сприймання предметів 

та явищ, стає результатом їх перетворення. Чуттєве пізнання має особливо важливе 

значення в дошкільному дитинстві, оскільки цей період найсприятливіший для 

формування і вдосконалення органів чуття, нагромадження уявлень про світ [8, с. 32].  

Потреба дитини в нових враженнях лежить в основі виникнення і розвитком 

невичерпною орієнтовно-дослідницької (пошукової) діяльності, спрямованої на 

пізнання навколишнього світу. Чим різноманітніше і інтенсивніше пошукова 

діяльність, тим більше нової інформації отримує дитина, тим швидше і повноцінніше 

вона розвивається. 

 Аналогічні взаємини виникають між експериментом і працею.  Праця 

(наприклад, обслуговування) може і не бути пов'язаною з експериментуванням, але 

експериментів без виконання трудових дій не буває [6, с. 9]. 

Зазначені зв'язки двосторонні. З одного боку, наявність у дітей трудових 

навичок і навичок спостереження створює сприятливі умови для експериментування, з 

іншого - експериментування, особливо що викликає у дитини великий інтерес, сприяє 

розвитку спостережливості і формуванню трудових навичок. Експериментування 

пов'язано і з іншими видами діяльності - читанням художньої літератури, з музичним 

та фізичним вихованням , але ці зв'язки виражені не настільки сильно [6, с. 10]. 

Дитяче експериментування є хорошим засобом інтелектуального розвитку 

дошкільників, робить позитивний вплив на емоційну сферу дитини, на розвиток 

творчих здібностей, на зміцнення здоров'я за рахунок підвищення загального рівня 

рухової активності. 

Висновки. Таким чином, нами обґрунтовано положення про те, що організація 

експериментування стимулює навчально-пізнавальну діяльність молодшого 

дошкільника. Відповідно, головним завданням ДНЗ є створення педагогічних умов та 

забезпечення розвитку пізнавальних інтересів і потреб молодших дошкільників, а 

також формування в них умінь оволодівати способами розв‘язання пізнавальних задач 

та самостійно їх знаходити. Велика роль у цьому процесі надається вихователеві, його 

вмінню ставити перед дітьми  проблемно-пошукові завдання та організовувати 

елементарну дослідну роботу дітей, надаючи їм максимум самостійності. 
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АННОТАЦИЯ 

 

ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ КАК СРЕДСТВО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ДОШКОЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

Статья посвящена раскрытию сущности эксперимента, как средства организации научно-

познавательной деятельности младших дошкольников. Выделены этапы развития экспериментальной 

деятельности в дошкольном учреждении: 

Ключевые слова: предметно-манипулятивной деятельности, ориентировочно исследовательская 

(поисковая) деятельность, эксперимент, младший дошкольный возраст. 

 

THE SUMMARY 

 

EXPERIMENTATION AS A MEANS OF ORGANIZING ACTIVITIES IN PRE-SCHOOL 

The authors elucidate the nature of the experiment, as a means of scientific and cognitive activity of 

younger preschoolers. Author determined stages of experimental activities in preschools: 

Key words: subject-manipulative activity, orientation and research (search) activities, experiment, 

younger preschool age. 
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МУЗИКОТЕРАПІЯ ЯК НОВІТНІЙ НАПРЯМ СУЧАСНОЇ МУЗИЧНОЇ 

ПЕДАГОГІКИ 

 
ПОЛЯНСЬКА К. І. 

Мукачівський державний університет  

 
Стаття присвячена аналізу історичного становлення музикотерапії; автором висвітлені 

проблеми використання методів музичної терапії у сучасній музичній педагогіці, а також розкриті 

новітні підходи та умови її застосування в освітньому процесі. 

Ключові слова: музикотерапія, педагогічний процес, музична педагогіка. 

 
Постановка проблеми. На даному етапі розвитку суспільства освіта є соціально 

спрямованим процесом. Першочерговим завданням модернізації освітнього процесу є 

його спрямування на особистісну орієнтацію та забезпечення гармонійного розвитку 

людини як найвищої цінності суспільства. Це сприяє використанню новітніх методів 

навчання і виховання, які спрямовані на формування національних та 

загальнолюдських цінностей. 

Одним із новітніх засобів музичної педагогіки є музична терапія, сутність якої 

визначається застосуванням музики у педагогічному процесі для лікування та 

попередження психічних та соматичних захворювань, а також гармонізації розвитку 

особистості через самовираження та самопізнання. 

Аналіз досліджень та публікацій. Дослідженням впливу музики на емоційний 

стан людини займалися: М.Бехтерєв, М.Лазарєв, Ю.Цагареллі, К.Дічвайльд, 

Д.Кемпбелл, В.Петрушин, Б.Кіндратюк, С.Шумарджан, А.Менегетті, В.Єлькін та ін., 

які у своїх працях обгрунтовували основні цілі музичної терапії  та виявляли позитивні 

показники при її застосуванні з суб'єктами різних вікових та соціальних груп. 

На сьогоднішній день проведено багато досліджень щодо впливу музики на 

внутрішній стан людини, зокрема це питання висвітлюється у публікаціях, які 

присвячені застосуванню нетрадиційних методів лікування. Аналіз досліджень показує, 

що музика може служити не тільки в медичних цілях, але й як метод формування та 

виховання особистості. Однак, не дослідженим залишається проблема використання 

методів музичної терапії в сучасній музичній педагогіці.  

Формування цілей статті. Метою нашої статті є аналіз новітніх підходів 

музичної терапії та обгрунтування умов їх застосування в сучасному освітньому 

процесі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Вплив музики на людську 

поведінку з очевидністю простежується від початків історії людства, коли музика була  

частиною «магічних», релігійних та цілительських ритуалів. Протягом усієї історії 

людської цивілізації життя людини зазнавало впливу музики. Музика була і 

залишається засобом невербального спілкування, а також інструментом, що допомагає 

керувати і контролювати поведінку групи осіб чи окремого індивіда. 

Першими письмовими пам'ятками, де згадується про вплив музики на людське 

тіло, є єгипетські папіруси, знайдені англійським археологом Ф. Пітрі у 1889 р. Ці 

папіруси датуються 1500-м р. до н.е. Музика в них описана як засіб, здатний зцілювати 

тіло, заспокоювати розум та очищувати душу; вона наділяється властивістю 

сприятливо впливати на жіночу фертильність. Єврейський народ також послуговувався 

музикою при лікуванні фізичних і психічних захворювань. 
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 Наукові підвалини впливу музики на людину було закладено в античній Греції. 

Вже в роботах давньогрецького філософа Піфагора ми можемо спостерігати опис того, 

як музика впливає на емоційний стан людини. Піфагору належить афоризм: «Музика 

може лікувати шаленства людей [3,9].» 

Платон вірив у божественне походження музики й у те, що її сила здатна тішити 

богів і тамувати їхній гнів. У своїй праці «Держава» зазначав важливість музики для 

освіти молоді й обґрунтовував думку, чому слід виконувати одні мелодії та відкидати 

інші. 

У середньовіччі практика музичної психотерапії була міцно пов'язана з впливом 

різних ритмів, мелодій і гармоній на емоційний стан людини. Чітко встановився зв‘язок 

між темпераментом пацієнта і відповідно сприятливістю до нього того чи іншого 

характеру музики. Було встановлено, що люди, в яких переважає меланхолійний тип 

надають перевагу серйозній, сумній гармонії. Сангвініки, завдяки ознакам легкої 

збудженості кров'яних парів, завжди вподобують танцювальний стиль. До запальних 

рухів прагнуть холерики, які в свою чергу є дуже збудженими. Флегматиків – 

«чіпають» тонкі жіночі голоси [5,85]. 

За часів Київської Русі вважалося, що дзенькіт дзвонів відлякує блискавки. 

Потужні вібрації повітря під впливом звукового потоку, обраного для видання 

дзвонами, захищали від енергетичної сили блискавки. 

Навіть природа реагує на створені людиною музичні твори. Виявляється, різні 

звукові хвилі сприятливо впливають на розвиток клітин рослин. Після довгих 

експериментів визначили, що самою сприятливою є легка, ненав'язлива музика.  

Проте стародавні традиції і досвід згодом були загублені. З XIX століття, у 

зв‘язку з науковим та суспільним прогресом, починається відродження використання 

музики у лікувальних цілях. 

У 1899 р. невропатолог Дж. Корнінг провів вперше дослідження з 

використанням музики для лікування пацієнтів. Перші наукові праці, що досліджують 

механізм впливу музики на людину, з'явилися в кінці XIX – поч. XX століття. У 

роботах В. Бехтерева, І. Догеля, І. Тарханова та інших з'являються дані про 

сприятливий вплив музики на центральну нервову систему, дихання, кровообіг, 

газообмін. 

В медицині музикотерапію почав застосовувати французький психіатр Ж. 

Еськіроль. В 30-х роках її використовували німецькі терапевти при лікуванні виразки 

шлунка, швейцарські – при лікуванні легких форм туберкульозу. Австрійські акушери 

за допомогою музики знеболювали пологи. Використання музики і звуку як 

анестезуючого засобу стало застосовуватися і в стоматології і в хірургії. Вся ця 

практика стала основою розвитку музикотерапії після другої світової війни. 

Як навчальна дисципліна, музикотерапія вперше з'явилася в 1918 році у 

Колумбійському університеті (США), її розробником стала музикант з Великобританії 

Маргарет Андерсен. Поступово була усвідомлена необхідність розробки академічних 

програм підготовки професійних музикотерапевтів і в інших навчальних закладах, а 

1975р. в Лондоні був заснований Центр музичної терапії. 

У 1913р., в Росії, за ініціативою академіка В. Бехтерєва було засновано 

«Об'єднання з‘ясування лікувально-виховного значення музики та її гігієни». Вчений 

переконливо довів, що музика позитивно впливає на дихання, кровообіг, усуває 

зростаюче стомлення, додає фізичної бадьорості. Саме він обґрунтував перевагу слуху 

над зором, помітивши, що дитина, глуха від народження, розвивається гірше, ніж сліпа. 

В. Бехтерєвим була написана навіть спеціальна рецептура: «Щоб перевести дитину із 

сумного стану у мажорний, треба спочатку потримати її у цьому стані сумною піснею, 
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а згодом, поступово, перевести в оптимістичний стан ритмічною мажорною піснею [1, 

46-49].»  

Доктор медичних наук, професор М. Лазарєв довів, що музика позитивно 

впливає на дитину ще у період внутрішньоутробного розвитку, наголосивши: 

«Запам‘ятайте: дитина стає особистістю вже у материнському лоні». Як професійний 

лікар з музичною освітою, він розробив програму музичного виховання плоду під 

назвою «Сонатал», яка була впроваджена в діяльність жіночої консультації пологового 

будинку м. Набережні Челни і в системі емоційно-рухового комплексу дала разючі 

результати: відбувалась гармонійна стимуляція фізіологічного і емоційного розвитку 

плоду (поява «рефлексу усмішки» була зафіксована оптикою); народжені діти мали 

значно кращі показники фізичного та інтелектуального здоров‘я, вони раніше починали 

утримувати голівку, сідати і вставати, вимовляти першу фразу [2, 23].  

Ю. Цагареллі вивчав ефективність впливу класичної і джазової музики на зняття 

психоемоційної напруги студентів після здачі екзаменів. Під впливом класичної 

музики зниження психоемоційного напруження було зафіксовано у 91% студентів 

(причому незнайомі музичні творі «спрацьовували» на зниження краще). Під впливом 

джазової музики тільки 52 % студентів відчули зниження емоційної напруги, а у 48 % 

ця напруга, навпаки, зросла [6, 191]. 

З початку 90-х років минулого століття музикотерапія стала одним із 

найпопулярніших методів лікування в США. Спеціальна п'ятикасетна музична терапія, 

яку застосовував професор психології Кін Дічвайльд, допомагала хворим подолати 

стреси, гасила роздратування, стимулювала творчу енергію. 

Завдяки застосуванням спеціальних музичних програм (за рахунок 

збалансованої діяльності правої і лівої півкуль головного мозку) лікарю Мак Кауліну 

вдалось досягти піку інтелектуальних можливостей людини. 

У другій половині XX століття інтерес до музичної терапії і механізму її впливу 

істотно зріс. Зросли й технічні можливості в дослідженні фізіологічних реакцій, що 

виникають в організмі в процесі музичного сприйняття. Було показано, що музика 

активно впливає на функції всіх життєво важливих фізіологічних систем, інтенсивність 

різних фізіологічних процесів дихання, серцево-судинну систему, кровообіг, сприяє 

навіть певним гормональним та біохімічним змінам.  

Постає питання: яким чином відбуваються позитивні зрушення в організмі 

людини? Вчені-дослідники пояснюють цей феномен таким чином, що  матерією 

музики є звук. Звучання музики в тимчасовій довжині, вплив її на почуття слухачів у 

процесі музикотерапії базується на частотному коливанні різних звуків, що резонують 

з окремими органами чи системами організму людини в цілому. Вченими установлено 

твердий взаємозв'язок між частотою звукових коливань і конкретними фізіологічними 

процесами в людському організмі. Звук є одним із основних носіїв інформації, 

найбільш могутній за силою впливу на мозок людини. І неважливо про що йдеться: 

шум на вулиці чи концерт симфонічної музики. На сьогодні детально розроблена 

наукова теорія впливу різних видів звуку на особистість. Відповідно до неї 

звукотерапія поділяється на музикотерапію, словотерапію, лікування звуками природи 

й ультразвуком. Ефективність музикотерапії зумовлюється не тільки емоційним 

впливом, але й біорезонансним сполученням музичних звуків з вібраціями окремих 

органів і систем організму. Вібрації музичних звуків активізують вегетативні 

механізми вищої нервової діяльності, викликають особливі вібраційні відповіді у 

людській підсвідомості. Відбуваються реакції, що сприяють більш швидкому 

видужанню пацієнтів. Музикотерапія сприяє у першу чергу успішному лікуванню 

різного роду психічних розладів: психозів, депресивних станів, шизофренії. Допомагає 

вона добре й у терапії багатьох психосоматичних захворювань.  
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На сучасному етапі, музична терапія, набувши поширення в усьому світі і з 

середини ХХ століття, розвивається як окрема індустрія. Швидкому поширенню 

музичної терапії сприяє системна криза медичної допомоги, загальний негативний 

соціальний фон. Експерименти ведуться у кількох напрямках: вплив окремих музичних 

інструментів на живі організми, вплив музики великих геніїв людства, індивідуальний 

вплив окремих творів композиторів, вплив на організм людини традиційних народних 

та сучасних напрямків в музиці. 

Сучасні досягнення вітчизняних вчених у галузі музикотерапії довели, по-

перше, магічний емоційний вплив музичного мистецтва на інтелектуальний, 

психологічний і фізіологічний стан людини, по-друге, сприяли розвитку 

комунікативних здібностей, вмінь керувати власним емоційно-психічним станом. 

Переключаючись у сферу мистецтва, ми одержуємо позитивні емоції, дія яких гальмує 

негативні, призводить до врівноваження емоційного стану, що так важливо для 

сучасної «стресової» людини (Д. Кемпбелл, В. Петрушин).  

Феноменом музикотерапії свого часу зацікавилися й у нас в Україні. Зокрема, 

ще в середині 60-х років В. Ткаченко з Ялтинського санаторію після багатьох клінічно-

фізіологічних досліджень запропонував низку музичних творів для зняття 

різноманітних патологічних станів організму. 

На відміну від деяких країн Європи та Америки, де музикотерапія вже 

утвердилася як самостійний напрям, на теренах України вона перебуває на етапі 

становлення. Передусім, вона розвивається як напрям музичної педагогіки: 

розробляються спеціальні програми для дітей дошкільного віку, де в процесі виховання 

включаються методи музикотерапії. Також,  лікування музикою широко 

використовується в спеціалізованих школах-інтернатах, де люди потребують 

спеціального нагляду. Проводяться лекції, семінари для студентської молоді, 

публікуються дослідження серед науковців.  

Великий внесок у розвиток музичної терапії на Україні зробила Г. Побережна, 

яка є організатором і керівником Центру арт-терапії та психодіагностики, відкритого 

при Благодійному фонді підтримки слов'янської культури і освіти у м. Києві. Вона 

обгрунтувала нову парадигму музичної терапії на перетині проблематики сучасної 

педагогіки, в ході чого було доведено, що використання музикотерапії сприяє 

гармонійному розвитку особистості, впливає на самопочуття та зміни настрою. 

Взявши до уваги визначене, ми вважаємо, що доцільно використовувати 

музикотерапію на уроках в ЗОШ. Це підсилює розвиток сучасної музичної педагогіки, 

завдання якої – виховання особистості засобами мистецтва.  

Наприклад, на уроці музичного мистецтва спів можна замінити вокалотерапією, 

у процесі слухання музики можна збалансовувати емоційний стан школярів, 

налаштовувати їх на позитив. Також, на нашу думку, варто використовувати музичну 

імпровізацію, яка розвиває творчість та комунікативність школярів. Варто звернути 

увагу на методи, які ґрунтується на синтезі музики з іншими видами мистецтва, одним 

з таких є музикомалювання. Під час прослуховування мелодії допомагає дитині 

символічно виразити свій внутрішній світ. Музика перетворюється її волею на палітру 

кольорів. Подальше обговорення сприяє розвитку колективної комунікації: діти 

пояснюють що зображено на їхніх малюнках, який зв‘язок має вибрана палітра з 

музикою, яке почуття символізує той чи інший колір. 

Цікавим методом є пантоміма під музику – це своєрідна гра. У цій вправі, мову 

замінює рух, і перш за все – жести. Дитина з цікавістю намагається передати свій 

емоційний стан. Це є своєрідна імпровізація, де спілкування відбувається саме за 

допомогою невербальних засобів, що сприяє не тільки розвитку творчої уяви. 
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Драматизація під музику – синтез музики, руху, драматичного і мовного 

вираження, де застосовуються елементи співу. Сприймаючи музичні твори, які, 

наприклад, оспівують море чи озеро, його широчінь, глибину і колір, хвилі, які 

чергуються у спокійній і бурхливій течії, діти можуть поглибити переживання 

викликаних уявлень і асоціацій за допомогою драматичного рухового вираження і 

відчути його потім, не тільки у зоні психічного, але й кінестетично-моторного 

сприйняття.  

Висновки. 

Отже, в даній статті розкрито, що музика є одним з елементів формування 

особистості. Адже, саме в шкільному віці формується фундамент, що є основою для 

подальшого розвитку дитини. Тому, на нашу думку, подальше дослідження і розвиток 

музичної терапії як науки та її застосування на практиці є дуже перспективним хоча б 

тому, що в порівнянні з іншими методами лікування вона не викликає побічних ефектів 

чи звикання, її використання на уроках музичного мистецтва — це новітній метод 

педагогіки для  гармонійного розвитку особистості. 
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АННОТАЦИЯ 

Музыкотерапия как новейший метод современной музыкальной педагогики 

Статья посвящена анализу исторического становления музыкотерапии; автором освещены 

проблемы использования методов музыкальной терапии в современной музыкальной педагогике, а 

также раскрыты новейшие подходы и условия их применения в образовательном процессе. 

Ключевые слова: музыкотерапия, педагогический процесс, музыкальная педагогика. 

 

THE SUMMARY 

 

MUSIC THERAPY AS THE NEW DIRECTION OF MODERN MUSIC PEDAGOGICS  

 The historical process of music therapy; the problems and methods of music therapy and its use in 

modern music pedagogics are being considered in the article. Also new approches and conditions of its 

application in educational process has been elucidated. 

Key words: music therapy, pedagogical process, music pedagogics. 
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ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ 

ЗАСОБАМИ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА РІДНОГО КРАЮ 
 

МИКУЛІНА А.К. 
Мукачівський державний університет 

 

У статті розкривається естетичне виховання дошкільників  засобами декоративно-

прикладного мистецтва  України, методика використання творів народних промислів з дітьми різних 

вікових груп на заняттях з декоративної діяльності та в повсякденному житті. 

Ключові слова: естетичне виховання, декоративно-прикладного мистецтво, декоративно-

ужиткове мистецтво, декоративна творчість, декоративна діяльність. 

 

Актуальність проблеми. Останнім часом зросла увага до проблем теорії і 

практики художньо-естетичного виховання як найважливішого засобу формування 

ставлення до дійсності як засобу формування всебічно розвиненої, духовно багатої 

особистості. На сьогоднішній день проблема гармонійного розвитку дитини як основа 

формування майбутньої особистості має всеохоплюючий характер. Воно залежить від 

успішного вирішення багатьох виховних завдань, серед яких особливе місце займає 

питання естетичного виховання, яке передбачає розвиток здатності сприймати 

прекрасне в природі, навколишньому світі, творах мистецтва, пробудження у 

дітей естетичних почуттів, формування естетичного смаку, а також умінь і 

навичок у творчій діяльності. 
Сприйняття і розуміння прекрасного починається у дитинстві. «Все прекрасне, 

що існує в навколишньому світі і створене людиною для інших людей, повинно 

доторкнутися до серця дитини і облагородити його», — стверджував                              

В. Сухомлинський [5, с.82]. 

У зв'язку з цим особливої актуальності набуває виховання у дошкільнят 

художнього смаку, формування у них творчих умінь, усвідомлення ними почуття 

прекрасного. Ази естетичного виховання закладаються за участю дорослих вже відразу 

після народження дитини і продовжують своє становлення довгі роки, тому батькам і 

вихователям треба постаратися створити таку атмосферу, щоб у дитини швидше 

розвинулися такі естетичні почуття, як почуття прекрасного, художній смак, творчі 

вміння.  

Формування мети статті. Необхідною умовою побудови сучасної системи 

естетичного виховання і розвитку естетичної культури особистості є використання 

народного мистецтва у педагогічній роботі з дітьми.  Народне мистецтво сприяє 

глибокому впливу на світ дитини, має моральної, естетичної, пізнавальної цінністю, 

втілює в собі історичний досвід багатьох поколінь і розглядається як частина 

матеріальної культури. 

Естетичне виховання засобами декоративно-прикладного мистецтва у 

дошкільному закладі створює передумови для повноцінного художнього розвитку 

кожної дитини, в тому числі для формування художньої творчості. 

Важливу роль народного та декоративно-прикладного мистецтва в естетичному 

вихованні дошкільників відзначали багато вітчизняних мистецтвознавців, дослідників 

дитячого образотворчого творчості (А.П.Усова, Т. С. Комарова, Т. Я. Шпікалова,         

З. А. Богатеева, Н. Б. Халезова, Т. М. Доронова, А. А. Грибовська та інші). Вони 

переконливо показують, що ознайомлення з творами народної творчості спонукає у 

дітях перші яскраві уявлення про Батьківщину, її культуру, сприяє вихованню 

http://ua-referat.com/%D0%A3%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%83
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патріотичних почуттів, долучає до світу прекрасного, і тому їх потрібно включати в 

педагогічний процес в дитячому садку.  

Естетичне виховання дошкільників засобами народно-декоративного мистецтва 

є питанням важливим і актуальним, оскільки основною метою сучасної системи 

виховання є всебічно і гармонійно розвинена особистість – майбутній громадянин 

держави, а це, в свою чергу неможливо без естетичного розвитку дитини, а 

становлення громадянина неможливе без засвоєння знань про власну історію, культуру 

та традиції нашого народу.  

Мета статті: розкрити особливість естетичного виховання дошкільників 

засобами декоративно-прикладного мистецтва рідного краю та методику використання 

народного мистецтва в ДНЗ в роботі з дошкільниками різних вікових груп. 

Виклад основного матеріалу статті. Вихователь повинен знайомити дітей з 

виробами народних майстрів, тим самим прищеплюючи дитині любов до Батьківщини, 

до народної творчості, повагу до праці.  

Народне мистецтво в силу своєї специфіки, що полягає в образно-емоційному 

відображенні світу, робить сильний вплив на дитину, яка, за образним висловом          

К. Д. Ушинського, мислить формами, фарбами, звуками, відчуттями [5, с.36].  

Естетичне виховання засобами декоративно-прикладного мистецтва вимагає 

розвитку в людині вміння правильно сприймати явища краси. Це не означає, що дитина 

повинна стати художником-професіоналом або фахівцем-мистецтвознавцем [4, с.74].  

Коли говорять про декоративно-прикладне мистецтво в дошкільному закладі, 

особливу увагу звертають на предмети традиційних видів народного мистецтва. 

Дійсно, вироби народних умільців, такі, як різьблення та розпис по дереву, лакова 

мініатюра і карбування, скло і кераміка, ткані, мереживні і вишиті вироби, народна 

іграшка, - це прояв таланту, майстерності і невичерпного оптимізму митців із народу. 

Прекрасні зразки декоративно-прикладного мистецтва допомагають виховувати у дітей 

повагу і любов до культури свого народу, Батьківщини, свого краю.  

Самостійне виконання декоративних робіт дітьми дає можливість виховувати у 

них охайність, самостійність, уміння цінувати творчі здобутки своїх товаришів. 

Ознайомлення з народним декоративним мистецтвом сприяє вихованню 

патріотизму, почуття гордості за талановитий народ Закарпаття, рідну Батьківщину.  

Ознайомлюючи дітей з декоративно-прикладним мистецтвом рідного краю, 

вихователь повинен враховувати такі напрямки роботи: 

1. Формування у дітей інтересу до історії краю, виховання в них любові й 

поваги до традицій народу  

2. Розширення та систематизація знань вихованцями про народне 

мистецтво рідного краю [3, с.86]. 

         З метою естетичного виховання дітей засобами декоративно-прикладного 

мистецтва    вихователь організовує діяльність дітей, збагачує їх потрібними знаннями, 

використовуючи при цьому різні методи і прийоми. Він повинен підготувати їх до 

роботи. 

 Методика використання творів народного декоративно-ужиткового мистецтва 

проходить у кілька етапів. 

На першому подаються узагальнені поняття про побутову культуру наших 

предків. Дітей необхідно підвести до усвідомлення природного розуму, таланту, 

працьовитості, естетичного смаку та краси наших пращурів, які вміли все робити 

своїми руками, створювали корисні й прекрасні речі. 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A0%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%83
http://ua-referat.com/%D0%9B%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9B%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%BE
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82
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На другому етапі необхідно сформувати уявлення про різновиди народного 

декоративно-прикладного мистецтва, про його регіональні особливості, що 

виявляються у кольоровій гамі, способах і прийомах виготовлення та оздоблення. 

 Для третього етапу визначальним є те, що дітям подаються знання про окремі 

види народних ремесел, звичаї, традиції, обряди, пов‘язані з виготовленням та 

використанням виробів [6, с.49]. 

Виділяють загальні методи та методичні прийоми, що стосуються ознайомлення 

з усіма видами декоративно-прикладного мистецтва і використовуються на всіх етапах. 

1. Розгляд ілюстрацій із зображенням давнього житла, речей вжитку. 

2. Екскурсія до краєзнавчого музею, художнього салону. 

3. Мистецтвознавча розповідь про різні види народного декоративно-

прикладного мистецтва з демонстрацією зразків різноманітних виробів. 

4. Дидактичні ігри: «Що з чого зроблено?», «Розкажи про виріб, який 

найбільш сподобався», «Який візерунок кращий?», «Знайди знайомі рослинні елементи 

а візерунках», «Що нагадують ці ягоди?», «Відшукай геометричні фігури в 

орнаментах». 

5. Ряд тематичних занять та бесід. 

6. Спостереження дітей за виготовленням виробів, навчання їх рукоділля. 

7. Використання фольклору: прислів‘я та приказки про народні ремесла, 

про працю, працьовитість, ледарство тощо; казок ; народних пісень [6, с.38]. 

Під час занять та в повсякденному житті у другій молодшій групі діти 

навчаються називати і користуватися кольорами і розрізняти відтінки, окрім того, вони 

навчаються ритмічно розташовувати готові геометричні форми по середині смужки, по 

каймі квадрата, круга у певному порядку, щільно і на деякій відстані. Оперування лише 

геометричними формами на заняттях з декоративної аплікації знижує інтерес дітей. 

Тому доцільно аналогічні завдання по створенню візерунків пропонувати дітям і на 

основі рослинних форм (квітів, листя). Педагоги пропонують дітям іграшки та вироби, 

прикрашені елементами орнаменту, характерного для декоративно-прикладного мис-

тецтва свого регіону. Найбільш доступними для дитячого сприймання у другій 

молодшій групі є килими, керамічні іграшки, вишивки рідного Закарпаття. 

Ознайомлення з керамікою слід розпочинати з середнього дошкільного віку. 

Вихователь звертає увагу дітей на предмети - куманці, вази, тарілки, глечики, які 

прикрашені декоративними візерунками. Вихователь розповідає про те, що ці вироби 

зроблено з глини, після висушування їх обпалюють у печах та прикрашають 

візерунками, а розпис на однакових предметах може бути різним. 

У декоративному малюванні діти дізнаються про те, як прикрашати річ 

візерунком і для чого це потрібно. Показати і пояснити це дошкільнятам найдоцільніше 

під час розглядання творів декоративно-прикладного мистецтва, які створені 

спеціально для дітей. Завдання вихователя - підібрати елементи візерунку по кольору 

так, щоб у будь-якому випадку їх поєднання було красивим. 

 Для успішного формування навичок творчого складання декоративних компо-

зицій у малюванні вихователі повинні систематично знайомити дітей із творами 

народного декоративно-прикладного мистецтва: тканими килимками та килимовими 

доріжками, ужгородською іграшками,  закарпатськими глечиками та вишиванками [4, 

с.67]. Усі ці вироби можуть бути використані безпосередньо на занятті в якості натури. 

Діти середньої групи, які навчилися малювати різні предмети і нескладні явища, 

освоїли правила створення орнаменту з геометричних і рослинних форм, з інтересом 

ставляться до образотворчої діяльності. Вони залюбки малюють, ліплять, створюють 

аплікації не лише на спеціально організованих заняттях, але і у вільний час. Під час 

такої діяльності дошкільнята зображують ті предмети і явища, які мали на дітей 
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яскравий емоційний та естетичний вплив при спостереженні, бесіді, розгляданні; які 

зуміли торкнутися чутливої дитячої душі і залишити в ній яскравий незабутній слід [4, 

с.69]. Саме таку силу має народне декоративно-прикладне мистецтво, яке зачаровує 

своєю простотою і вишуканістю, розмаїттям кольорів, орнаментів, багатством декору і 

зручністю форм. Вихователі повинні допомагати у виборі теми роботи, нагадувати 

процес створення декоративних композицій, пригадувати елементи орнаменту, 

характерні для творів декоративно-ужиткового мистецтва різних жанрів та районів 

Закарпаття. 

Твори народного прикладного мистецтва, які відносяться до того чи того виду 

художнього промислу (вишивка, кераміка, килимарство, декоративний розпис, 

писанкарство) і створюються в різних районах нашого краю, відрізняються і за 

характером побудови візерунку (композиції), і за колоритом (підбором кольорів), і за 

мотивами (зображення рослин, геометричних фігур).  

У старшій групі значно розширюються уявлення дітей про різні види 

закарпатського народного декоративно-прикладного мистецтва. Діти знайомляться з 

орнаментом на іграшках, на посуді, на меблях, вчаться впізнавати особливості 

зображень, розташування орнаменту, його колірну гаму.  

Знайомити дітей з народною декоративною творчістю треба поступово і послі-

довно, виділяючи то одні, то інші його види. Під час ознайомлення дітей з творами 

декоративного мистецтва вони дізнаються про їх художні якості, матеріал, з якого 

виготовляються предмети, і деякі процеси їх створення. Поруч з альбомами 

вихователям доцільно організувати спеціальний фонд речей, прикрашених 

візерунками, робіт відомих народних майстрів. Використання такого фонду збагачує 

уявлення дітей про декоративну творчість [4, с.70]. 

Знайомству з певним видом народного художнього промислу відводиться 

самостійне заняття. В основному воно проходить у вигляді бесіди з дітьми, в ході якої 

діти одержують нові відомості, а також уточнюється і збагачується їх словниковий 

запас. Познайомившись протягом року з декількома видами народного декоративно-

прикладного мистецтва, діти можуть порівнювати їх між собою, помічати їх 

особливості. 

 Корисним для подальшого розвитку творчості дітей буде відвідування музею 

прикладного мистецтва чи виставки, доцільно аналогічну виставку організувати у 

дошкільному закладі залучивши самих вихованців. 

При доборі і складанні зразків за мотивами народних орнаментів вихователь 

повинен враховувати такі аспекти: 

1) елементи орнаментів повинні відображати знайомі дітям образи; 

2)  композиційна побудова зразків повинна бути чіткою; 

3)  не повинні спотворювати контури вихідних орнаментальних мотивів; 

4)  мати яскраве кольорове забарвлення [3,с.47]. 

Прагнучи донести до дітей закони композиції, треба звертати їх увагу на те, що 

візерунок завжди підкреслює форму предмета. Яскраві враження, що залишають у 

дітей твори закарпатського розпису, багато в чому зумовлені їх привабливим 

колоритом. Розмову про нього не слід зводити до перерахунків кольорів, що їх 

використав художник, а важливо підтримати і розвинути те почуття захоплення, яке 

викликає у дітей зустріч зі справжнім мистецтвом. 
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Не порушуючи цілісного сприйняття твору, варто проаналізувати окремі його 

елементи з погляду техніки виконання, запропонувати дітям визначити, яку квітку, 

листочок тощо вони зуміють намалювати і як це робитимуть. 

Витвори умільців розповідають про своєрідність природи рідного краю, 

традицій місцевого населення його уявлення про образність і красу. Перші яскраві 

враження пробуджують у дитячих інтерес до національної культури, що сприяє 

вихованню почуттів, прилучає до світу прекрасного [1,с.18]. 

Систематичне ознайомлення дітей з мистецькою спадщиною рідного краю 

потрібно починати з розглядання виробів. Розглядаючи кожний предмет разом з 

дітьми, в супровідній бесіді підкреслювали його своєрідність, яскравість барв, звертає 

увагу на ритм і послідовність елементів узору. Окремі зразки розглядали з невеликими 

групами дошкільників безпосередньо перед виконанням роботи. 

У бесідах з використанням творів декоративно-вжиткового мистецтва потрібно 

ставити перед собою такі головні завдання: викликати у дітей інтерес до багатої 

творчості закарпатського народу, виховувати естетичне ставлення до неї. 

Діти мають змогу розглянути чимало зразків - цікавих, майстерно виконаних, і 

вже знайоме повертається до них іншим боком: виявляється, всі ці чудові вироби не 

прості речі хатнього вжитку, декоративно розмальовані, оздоблені вишивкою, а твори 

народного мистецтва Закарпаття. І так воно називається тому, що народжується в 

умілих руках гончарів і різьбярів, ткаль і вишивальниць. Треба підкреслити, що їх 

багато, народних умільців, ними славиться наше Закарпаття. 

Звертаючи увагу дітей на характерні елементи і барви орнаменту, пропонуємо 

запам'ятати їх, тому що на одному із занять з малювання будуть прикрашати такими 

візерунками вазу, вирізану з паперу. 

Дітям розповідали про закарпатських майстрів декоративної кераміки, про 

особливості закарпатського розпису. 

1. Щоб розширити знання дітей, можна принести в групу різні керамічні вироби 

- посуд, іграшки. Разом розглядають їх, визначають характерні елементи орнаментів. 

2. Дошкільники отримують знання про гончарство як давній вид народного 

ремесла, способи виготовлення, оздоблення та використання виробів, їх регіональні 

особливості. 

3. Щоб викликати у дітей зацікавленість керамікою, організовується виставка 

глечиків, мисок, горнят, фігурок тварин, різноманітних глиняних іграшок та ін. 

3. Пропонується розглянути ілюстрації керамічних виробів в альбомах з 

декоративного мистецтва, послухати казку про виникнення гончарства. 

4. Для закріплення знань проводяться дидактичні ігри: "Відшукай предмет, який 

я назву", "Відгадай" (дитина очима вибирає предмет, описує, а інші - відгадують, про 

який саме предмет ідеться). Такі ігри допоможуть дошкільникам розрізняти різні 

керамічні вироби, запам'ятати їхні назви, елементи оздоблення, регіональні особливості  

кераміки [5, с.87]. 

 На заняттях з декоративного малювання пропонують відтворювати  спрощено 

ці візерунки. 

 Дошкільнятам подобається розмальовувати площинні форми-глеки, тарелі та 

інше. Та особливий інтерес викликає виготовлення посуду й іграшок з глини і 

прикрашання їх закарпатським розписом. Діти охоче самі ліплять різні вироби, 

малюють та розмальовують їх. Кращі роботи відбираються на виставку, діти жваво 

обговорюють їх.  

Спонукаючи дошкільників до самостійної художньої діяльності, поповнюють 

куток самостійної діяльності комплектами листівок, альбомами для розмальовування, 

наборами паперових форм - квадратів, смужок, кругів, прямокутників; силуетів - 



Науковий вісник Мукачівського державного університету 

Гуманітарні і суспільні науки 

 

Журнал наукових праць №17(12)’2014 

 

52 

чашок, ваз, глечиків, скриньок тощо. Діти мають змогу вибрати те, що найбільше 

підходить для здійснення задуму. Приємно бачити спостережливість дітей, бажання 

привернути увагу до роботи товариша. Спільні творчі інтереси і нахили сприяють 

об'єднанню дітей у групки, зміцнювати дружні почуття.  

Висновки. Твори народного декоративно-прикладного мистецтва безперечно 

потрібні для сприйняття сучасному малюкові не тільки для розширення кругозору, 

збагачення чуттєвої сфери, світу почуттів, а наближення до витоків культури свого 

народу, рідного краю, а також сприяють естетичному вихованню дошкільників.   

Декоративно-прикладне мистецтво несе малятам доступні знання про працю, 

відпочинок людей у давнину, їхній побут, мистецтво, життя загалом. Вихователь 

повинен спрямовувати свою роботу на те, щоб навчити дітей поважати творчість 

народних майстрів, виховувати інтерес до них. 

Саме тому декоративно-прикладне мистецтво може стати тим важелем, який 

закріпить смакові позиції, збагатить чуття форми і колориту, навчить відрізняти 

високохудожнє від  низько-простого, унікальне від стандартного, своє від чужого і, 

зрештою, забезпечить естетичному формування у маленьких  громадян національної 

свідомості й гідності. Отже, в процесі використання творів декоративно-прикладного 

мистецтва здійснюється естетичне виховання дітей, що має велике значення для розвитку 

особистості дитини. 
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АННОТАЦИЯ 

 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ ДЕКОРАТИВНО-

ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА РОДНОГО КРАЯ 

В статье раскрывается эстетическое воспитание дошкольников средствами декоративно-

прикладное искусства Украины, методика использования произведений народных промыслов с детьми 

разных возрастных групп на занятия по декоративной деятельности и в повседневной жизни 

Ключевые слова: эстетическое воспитание, декоративно-прикладное искусство, декоративно-

прикладное искусство, декоративное творчество, декоративная деятельность. 
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AESTHETIC EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN BY MEANS OF DECORATIVE AND 

APPLIED ARTS OF THE NATIVE LAND 

The article reveals the aesthetic education of preschool children by means of decorative and applied arts of 

Ukraine, the method of using works crafts with children of different age groups on classes in decorative work 

and in everyday life. 

Key words: aesthetic education, decorative arts, decorative arts, decorative art, decorative activities. 
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ЕМОЦІЙНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ ДИТИНИ-ДОШКІЛЬНИКА ЯК 

ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ ЇЇ ЕМОЦІЙНОЇ СТІЙКОСТІ 

 
ІВАНОВА В.В., ЩЕРБАНИЧ Я.В. 

Мукачівський державний університет 

 
У статті проаналізовані різні підходи науковців до проблеми емоційного самовідчуття, на базі 

якого розвивається такий емоційний стан, як емоційне благополуччя; розкрито поняття «емоційної 

стійкості»; розглянуті причини виникнення емоційних відхилень у дошкільників. 

Ключові слова: емоційне світовідчуття, емоційне самопочуття, емоційне благополуччя, 

емоційна стійкість. 

 

Багатопланові структурні перетворення, які відбуваються в економічній, 

соціальній, культурній сферах нашого суспільства, ставлять величезне число проблем, 

викликаючи інтелектуальне, духовне, емоційне, фізичне напруження людини. Багатьма 

вченими фіксуються у дорослих і дітей недолік відповідальності, підвищена 

тривожність, агресивність, якісні зміни в міжособистісних, міжгрупових стосунках, у 

ставленні до різних обставин життя. За даними досліджень приблизно 20% дошкільнят 

емоційно нестійкі, а до кінця 1 класу їх кількість збільшується до 60-70%. Між тим 

високий рівень емоційної стійкості забезпечує позитивний результат спілкування, 

взаємодії дітей з однолітками і дорослими, сприяє якісному засвоєнню знань, 

формуванню умінь і, в цілому, успішного навчання в подальшому в школі. Емоційно 

стійка людина продуктивна і успішна в професії, особистому житті. Тобто, в кінцевому 

рахунку, високий рівень емоційної стійкості сприяє підвищенню стабільності 

суспільства в цілому. Тому в даний час актуалізувалися завдання осмислення 

особливостей психічного розвитку сучасних дітей, зокрема, їх емоційної стійкості, що 

забезпечує позитивні результати спілкування, навчання в школі, соціалізації. 

Об’єкти та методи дослідження 
Питання емоційного благополуччя дошкільника, а точніше  проблема 

емоційного світовідчуття дитини - стала предметом досліджень колег, учнів і 

продовжувачів справи А.В. Запорожця (А.Д. Кошелєва, Л.А. Абрамян та ін.). 

Відносячись до сфери емоційного розвитку, проблема емоційного світовідчуття 

відіграє також важливу роль у формуванні «базового» пласта свідомості дитини. Це 

одна з найважливіших ліній її емоційно-мотиваційного розвитку.  

Говорячи про емоційне світовідчуття дитини, дослідники мають на увазі самий 

базис її внутрішнього суб'єктивного, особистісного ставлення до світу, до людей, до 

самого факту власного буття. Іншими словами, це «мелодія життя» дитини. В одних 

випадках це радість буття, повнота життя, згода зі світом і самим собою, відсутність 

афективності і входження в себе, в інших - надмірна спрямованість взаємодії, стан 

пригніченості і настороженості, виражена агресія, внутрішні захисти, і т. д.  

Емоційне світовідчуття А.Д. Кошелєва та ін. розуміють як складне і узагальнене 

почуття, що виникає у дитини як результат взаємодії множинних ситуативних 

емоційних переживань. Складаючись у своїх джерелах як результат взаємодії різних за 

своїм предметним змістом емоцій: суб'єктивного самопочуття, емоцій, що 

викликаються близьким дорослим (насамперед матір'ю), емоцій, що запускаються 

успішністю освоєння навколишнього світу, емоційне світовідчуття стає тим «базисом» 

свідомості, який живить всі прояви активності дитини (в тому числі і пізнавальної), 

посилюючи і направляючи цю активність або ж, навпаки, послаблюючи і навіть 

блокуючи її [7].  
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Як зазначає В.К. Вілюнас, фонові емоційні переживання, як стійкі настрої та 

самопочуття дитини, відіграють важливу роль у пов'язуванні окремих емоцій дитини в 

цілісне емоційне життя. Вони визначають пороги виникнення для інших переживань і 

станів і задають характер узагальненої модальності емоційного життя дитини і 

домінування в ній окремих емоцій.  

Таким чином, за своїм генезисом емоційне світовідчуття може бути розглянуто 

як складне, узагальнене, ієрархічно організоване почуття дитини до світу, що виникає 

насамперед на основі взаємодії переживань, що відносяться до різних рівнів цієї 

взаємодії. На базі емоційного світовідчуття розвивається такий емоційний стан як 

емоційне благополуччя.  

Постановка задачі 

Метою статті є узагальнення теоретичних положень щодо проблеми емоційного 

благополуччя дитини-дошкільника як передумови її емоційної стійкості. 

Результати та їх обговорення 

У психологічному словнику М.І. Дьяченко поняття «емоційний стан» 

визначається як особливий стан свідомості, стан суб'єктивного емоційного комфорту - 

дискомфорту (мені добре, мені погано), як інтегральні відчуття благополуччя - 

неблагополуччя в тих чи інших підсистемах організму або всього організму в цілому 

[3]. А.В. Кошелєва зазначає, що це поняття співвідносно з поняттям «настрій» як 

різною мірою усвідомлений психічний стан, як позитивний або негативний емоційний 

фон психічного життя індивіда. Співвідносно воно також і з поняттям «емоційне 

самопочуття», яке розуміється як відчуття або переживання дитиною емоційного 

комфорту - дискомфорту, пов'язаного з різними значимими аспектами його життя [7].  

Емоційні стани, поряд з процесами і властивостями, достатньо повно 

розкривають особливу систему проявів психіки людини. Вони займають проміжне 

положення за ознаками узагальненості і стійкості, між психічними процесами і 

властивостями особистості.  

В дослідженнях емоційного стану дітей дошкільного віку (А.Д. Кошелєва,     

І.Ю. Ільїна, Г.А. Свердлова та ін.) стійко позитивний, комфортно-емоційний стан 

дитини розглядається як базовий, є основою всього відношення дитини до світу і 

впливає на особливості переживання сімейної ситуації, пізнавальну сферу, емоційно-

вольову, стиль переживання стресових ситуацій, стосунки з однолітками. Такий 

базовий емоційний стан характеризується як почуття емоційного благополуччя, яке 

проявляється не тільки на переважно позитивному тлі настрою, але і в стилі 

переживання результатів дій, успіхів і невдач, у розвитку пізнавальної мотивації, 

включення дорослого в спільну діяльність, ставлення до оцінки дорослого, розвитку 

самоконтролю, переживанні сімейної ситуації. Емоційне благополуччя забезпечує 

високу самооцінку, сформований самоконтроль, орієнтацію на успіх в досягненні 

цілей, емоційний комфорт в сім'ї і поза нею.  Як показник оптимальності загального 

розвитку дитини та психічного здоров'я розцінюється емоційне благополуччя в роботах 

Г.Г. Філіппової, яка розкриває його структуру. Емоційне благополуччя дитини, на 

думку автора, представлено наступними компонентами: емоція задоволення-

невдоволення як зміст переважного фону настрою; переживання комфорту як 

відсутність зовнішньої загрози і фізичного дискомфорту; переживання успіху-неуспіху 

в досягненні цілей; переживання комфорту в присутності інших людей і ситуаціях 

взаємодії з ними; переживання оцінки іншими результатів активності дитини. Всі ці 

складові, підкреслює автор, можуть мати різний зміст [9].  

О.А Шаграєвою і С. А. Козловою емоційне благополуччя дитини розцінюється 

як показник оптимальності її загального психічного розвитку та психологічного 

здоров'я [7].  
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Т.К. Марченко до сприятливого нервово-психічного стану дитини відносять: 

хорошу і швидку адаптацію, поведінку і почуття дитини адекватні навколишнім 

умовам і подіям, соціально-прийнятні способи самоствердження і самовираження, 

позитивний емоційний фон, оптимістичний настрій, здатність до емоційного 

співпереживання, доброзичливе ставлення до інших людей, рівномірний і своєчасний 

розвиток психічних процесів.  

Як зазначає А.Д. Кошелєва, дитині емоційно добре, коли вона приходить в 

дитячий садок в хорошому настрої і протягом дня він майже не змінюється; коли 

діяльність її успішна або ж переживається нею як успішна завдяки уважному 

ставленню оточуючих; коли відсутнє переживання небезпеки з боку оточення; коли є 

друзі, з якими хочеться грати і які взаємно виявляють цікавість; Т.А. Даніліна до 

параметрів емоційних проявів відносить емоційний фон, вираженість емоцій і емоційну 

рухливість. На думку О.І. Бадуліна, позитивний емоційний фон проявляється в 

піднесеному настрої, посмішці і жестах, вираженні відкритості і розслабленості. 

Дитина легко вступає в спілкування і гру, проявляючи зацікавленість і т. п. Негативний 

емоційний фон характеризується пригніченістю, поганим настроєм, розгубленістю, 

вираз обличчя сумний чи індиферентний [1].  

Першорядність проблеми емоційного благополуччя дитини дошкільного віку 

відзначають багато сучасних дослідників – психологи, педагоги, фізіологи, медики. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури дозволяє виділити ряд факторів, які 

забезпечують позитивний емоційний стан дитини. До них відносяться доброзичливий, 

сприятливий мікроклімат внутрішньо сімейних відносин (З.М.Богуславська, 

Ю.Ф.Бабіна, В. Корницька та ін.); особистісно-орієнтоване, педагогічно грамотне 

спілкування педагога з дитиною (М.І.Лісіна, В.П.Петровський та ін.); благоприємне 

становище дитини в групі однолітків (Л.Н.Башлакова, А.А.Рояк Т.І. Єрофеєва і ін.); 

діяльність дитини і досягнення успіху в ній (Р.С. Буре, Т.А.Рєпіна та ін.).  

Поняття «емоційне благополуччя» неможливо розкрити поза дослідження 

поняття «емоційне неблагополуччя».  

Під емоційним неблагополуччям дітей дошкільного віку Л.А. Абрамян,         

А.Д. Кошелєва розуміють стійке негативне самопочуття дітей. Їх поведінка, як 

правило, не адекватна ситуації. Ці діти примхливі, уперті, конфліктні в спілкуванні з 

дорослими і однолітками, зазнають чималих труднощів в організації та регуляції своєї 

поведінки, в засвоєнні дошкільної програми. Емоційна нестійкість проявляється у 

високій збудливості дитини, імпульсивності, підвищеній тривожності, нестабільності 

настрою, а іноді і яскравої агресивності. А.В. Гордєєва до порушень емоційної сфери 

відносить тривожність, різні види агресивності, невгамовність, невротичні  симптоми.  

Л.А. Абрамян розділив дітей з емоційним неблагополуччям на три групи. До 

першої групи належать діти неврівноважені, швидко збудливі. Емоційне благополуччя 

цих дітей ситуативне і не призводить до утворення стійкої негативної позиції. В цілому 

у них переважає доброзичливе ставлення до однолітків, прагнення до спільної гри. 

Друга група - діти переважно легко «гальмівні», зі стійким негативним ставленням до 

спілкування. Вони уникають спілкування, не впевнені в собі. До третьої групи 

належать діти з багаточисленними страхами [2].  

В психологічних словниках напруга визначається як загальне відчуття рівноваги 

і готовність змінити поведінку при загрозливій ситуації; як величина зусилля, 

спрямована на вчинення дій, як психічний стан, обумовлений передбаченням 

неблагоприємних для суб'єкта подій, супроводжуваних відчуттям загального 

дискомфорту, тривоги, іноді страху [8].  

В.Г. Алямовська до основних ознак емоційно напруженого стану у дітей 

відносить стійке порушення сну, яке проявляється в тому, що дитина погано засинає і 
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дуже неспокійно спить; втомлюється після навантаження, яка зовсім недавно давалася 

їй зовсім легко; стає безпричинно вразливою, часто плаче з незначного приводу або, 

навпаки, стає занадто агресивною. На заняттях відзначається підвищена неуважність, 

забудькуватість. У дитини пропадає впевненість в собі, в своїх силах, вона частіше 

шукає схвалення та підтримки у дорослих, «тулиться до них». Стає непосидючою і 

неспокійною, проявляється впертість, кривляння, які раніше не спостерігалися.  

До параметрів емоційних проявів дошкільників Т.А. Далініна відносить 

емоційний фон, який має багато спільного з настроєм (але це більш розмита, тривала і 

стійка форма вираження емоційного стану), який може бути або позитивними, або 

негативним. Інший параметр - вираженість емоцій. Важливо побачити, наскільки 

багатий і різноманітний емоційний світ дитини, чи засвоїла вона емоційні відтінки, або 

її емоції «плоскі», односторонні, невиражені. Наступний важливий параметр - емоційна 

рухливість. Надмірно швидка і часта зміна настроїв свідчить про підвищену емоційну 

рухливість, нестійкість [2].  

Л.П. Стрєлкова параметрами психологічної діагностики емоційної сфери дитини 

позначає адекватну реакцію на різні явища навколишнього середовища; диференціацію 

та адекватну інтерпретацію емоційних станів інших людей; широту діапазону 

зрозумілих і пережитих емоцій, інтенсивність і глибину переживання, рівень передачі 

емоційного стану в мовному плані, термінологічну оснащеність мови; адекватний 

прояв емоційного стану в комунікативній сфері.  

Особливості емоційного розвитку дитини дошкільного віку Є.І. Ізотова 

пропонує виявляти за наступними показниками: емоціональний досвід дитини; 

присутність у дитини фактора емоційної напруженості; наявність у дитини знань і 

уявлень про почуття, емоції; емоційне поле дитини; емоційний стиль дитини; 

експресивність (мімічна виразність) дитини [5]. 

Не всі емоційні проблеми, як вказує А.І. Захаров, можна віднести до категорії 

реактивних станів або конфліктних переживань. Прояви реактивних станів можуть 

виражатися різкими змінами в поведінці, заїканням, посмикуваннями в різних частинах 

тіла, страхами, нетриманням сечі і калу, психомоторним збудженням (підвищена 

метушливість, безцільні рухи, невмотивовані вчинки) або, навпаки, психомоторним 

гальмуванням: дитина як би застигає, ціпеніє. При реактивних станах можуть 

спостерігатися розлади свідомості типу «сутінкових станів» - коли дитина не віддає 

собі звіт у своїх діях, не контролює їх, перебуваючи в сильному емоційному збудженні, 

що може супроводжуватися зникненням мовлення, депресією (пригнічений настрій), 

анорексією (відмова від їжі) [4].  

Тривалі, важкі реактивні стани і конфліктні переживання, як підкреслюють    

К.С. Лебединська, А.С. Співаковська та інші дослідники, можуть привести до неврозу, 

який починається зазвичай з невротичної реакції - безсоння, відсутності апетиту, 

головної болі, надмірної вразливості і дратівливості. У більш важких випадках 

виникають порушення поведінки, які зовні можуть виявитися як прояви психопатії, 

шизофренії або мати форму припадків, схожих на епілептичні. Велику роль у 

виникненні та перебігу захворювання відіграють особливості особистості, які 

визначають її ставлення до психотравмуючої ситуації. У дорослих ефективним 

бар'єром проти хвороби є вміння критично сприймати факти, приймати тверді рішення 

і виконувати їх, а також почуття гумору. Для дитини ж основною перепоною неврозу 

служить емоційна стійкість, і, відповідно, швидкою дорогою до нього є емоційна 

нестійкість. 

Необхідно відзначити нечисленність робіт вітчизняних дослідників, пов'язаних з 

вивченням емоційних переживань здорових (в медичному сенсі) дітей. Дослідження 

вітчизняних авторів, присвячені аналізу дитячих переживань, пов'язані в основному з 
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областю медичної психології, в них розглядаються психопатії, неврози, різні форми 

психопатичних захворювань (М.І. Буянов, І. Захаров, К.С. Лебединська,                    

А.С. Співаковська та ін.). Нечисленними залишаються дослідження, присвячені 

практичній роботі з емоційними проблемами дітей (В.П. Балакірєв, І.М. Нікольська, 

A.M.Прихожан). Як засоби корекції дослідники називають: арт-терапію, сюжетно-

рольові ігри, використання кольору, музичних засобів, бесіди, складання розповідей, 

розглядання картин, що відбивають емоційні переживання дитини (А.І. Захаров,      

Л.В. Соловйова, А .В. Лебедєва, М.І. Чистякова та ін.).  

А.В.Соловйова для розвитку емоційної сфери старших дошкільників (розуміння 

емоційного стану) пропонує бесіди про різноманітні емоційні стани; вправи-етюди на 

вираження певних емоцій; малювання під музику різних емоційних переживань; 

читання розповідей на задану тему, що відбивають емоціональні переживання дитини; 

розглядання репродукцій картин. М.Е. Вайнер в профілактиці та корекції недоліків 

емоційної сфери, зокрема - неадекватного емоційного реагування дітей дошкільного 

віку, рекомендує використання педагогічної технології, заснованої на 

опосередкованому впливі на сполучену з емоційною сферою сенсорну сферу (зорові, 

слухові, дотикові, нюхові і смакові аналізатори ) через гру. О.І. Бадуліна, як одну з 

умов, що забезпечують емоційне благополуччя дитини, розглядає організацію 

соціального середовища, яка розуміється як широке різноконтекстне спілкування 

дитини з вихователем, змістовно-значуще спілкування з однолітками, організацію 

різних видів дитячої самостійної діяльності. М.Ю. Стажарова в якості засобів корекції 

емоційних порушень дітей вважає за можливе використання насиченого позитивними 

емоціями пізнавального спілкування батьків з дітьми, створення нових форм взаємодії 

в сім‘ї, тренінг виховних навичок батьків. Результати дослідження Ю.В. Бабіної 

показали, що педагогічно грамотне спілкування педагога з дитиною, зміна соціально-

психологічного клімату в сім'ї і ДНЗ, соціального статусу в групі однолітків істотно 

впливає на зниження емоційного неблагополуччя у дітей і досягнення ними емоційного 

комфорту.  

Причинами виникнення емоційних відхилень у дошкільників дослідники 

називають економічні, екологічні, соціокультурні, біологічні фактори, особливості 

міжособистісних відносин дитини в сім'ї та дитячому садку, дестабілізацію суспільства 

та окремих сімей, відсутність у ряді випадків нормальних гігієнічних, економічних, 

екологічних умов для майбутніх матерів і дітей, неблагоприємні впливи в період 

внутрішньоутробного розвитку, в період родової діяльності та після народження.  

На складність емоційного світу дітей та вплив на нього дорослих звертали увагу 

А. І. Захаров, Б. В. Зейгарник, А. П. Лурія, B.C. Мухіна та ін. Вони вважали, що 

вихователю необхідно не тільки побачити сам факт емоційного переживання дитини, а 

й встановити його причину. Так, в роботах Л.А. Абрамян, Л.С.Виготського, 

М.С.Лісіної, О. С. Нікольської та ін. вказується, що емоційні порушення зазвичай 

виникають у зв'язку з негативними емоційними переживаннями дитини. Найбільш 

гострі і стійкі переживання спостерігаються при незадоволеності дитини ставленням до 

неї однолітків, оточуючих людей, особливо значущих для неї дорослих, тобто в першу 

чергу батьків і вихователів. А. Бандура, до факторів, що викликають агресію у дітей 

відносить: біологічні (специфіка нервової системи); соціокультурні фактори; 

особливості міжособистісних відносин дитини в сім'ї; внутрішньо особистісні чинники; 

стиль виховних впливів дорослих. Л.А. Рєпіна, В.І. Бубнова відзначають негативний 

вплив сучасних засобів масової інформації, які демонструють агресивні дії. Для 

сучасної дитини засоби масової комунікації стають реальним фактором соціалізації, 

безпосередньо впливає на її емоційне благополуччя. Як показують дослідження, той 

набір ЗМК, який використовує доросла людина, створює специфічний для неї 
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інформаційний світ. Достаток у фільмах актів насильства, жорстокості, агресії не 

викликає почуття захищеності, впевненості в своїх силах у дитини, а значить, сприяє 

емоційному неблагополуччю. Стресовий вплив на дітей в дошкільному закладі, як 

вказують В.Г. Алямовська і С.Н. Петрова, можуть надавати нераціональний і 

одноманітний режим життєдіяльності дитини, відсутність необхідних умов для 

реалізації природної потреби дитини в русі, недооцінка значення загартовування, 

скорочення часу перебування на свіжому повітрі, неправильна організація взаємодії 

дорослих і дітей, переважання авторитарного стиля в спілкуванні з дітьми, відсутність 

уваги до дитини з боку дорослих. Інтелектуально-фізичні та психоемоційні 

перевантаження внаслідок непродуманості освітнього процесу. 

Основним психологічним фактором дискомфорту дітей вітчизняні і зарубіжні 

вчені (М. Розенберг, У. Джемс, Е. Еріксон) вважають авторитарний стиль спілкування з 

боку педагогів. Було встановлено, що при авторитарному стилі спілкування діти 

придушені, вони постійно очікують загрози і небезпеки з боку оточуючих їх дітей та 

дорослих, тому замкнуті, агресивні і несамостійні. В роботах П.М. Якобсона,             

Т.А. Комісаренка відзначено, що після негативного впливу вихователя діти починають 

вести себе з однолітками агресивно, б'ються, деякі загальмовані. Спостерігається 

подавлений настрій. Позитивний вплив дорослого викликає активне спілкування в 

групі з однолітками, яке носить ігровий характер, гра будується на емоційній взаємодії 

дітей.  

У ряді психолого-педагогічних досліджень (А.І. Аржанова, А.С. Залужний,     

В.Н. Мясищев та ін.) було зазначено, що причиною емоційного неблагополуччя дітей є 

їхні конфлікти з однолітками.  

Дослідження А.Н. Бєлкіна, Є.Д. Бєлової, В.П. Іванової та ін. присвячені 

проблемам негативізму, ізольованості дитини, конфліктного спілкування, дитячої 

непопулярності. Основними причинами висуваються порушення взаємин у сім'ї, 

відносин «дорослий - дитина», «дитина - дитина». Спеціальне дослідження А.А. Рояк 

вказує на необхідність ранньої діагностики випадків дитячого неблагополуччя, 

наслідком якого стають негативні форми поведінки дитини.  

Причиною конфліктних переживань, як вважають дослідники, може бути 

алкоголізм батьків, яких дитина, незважаючи ні на що, любить; розлучення або просто 

постійні сварки батьків і т. п. Тривалі конфліктні переживання формують у дитини 

почуття «втраченої опори», внаслідок чого втрачаються життєві орієнтири, 

закріплюється невпевненість в собі і в навколишньому світі, всі емоції направляються в 

одне русло, звужується коло інтересів, в характері з‘являються риси подвійності.  

Висновки 

Аналіз психолого-педагогічної літератури показав виключне значення емоцій у 

розвитку особистості дитини (Л.А. Абрамян, З.М. Богуславська, Л.С. Виготський,    

А.В. Запорожець, А.Д. Кошелєва, Я.З. Неверович, С.Л. Рубінштейн та ін.). Емоції, як 

зазначають дослідники, впливають практично на всі сфери психічного розвитку 

дитини, виступають як зовнішній знак внутрішнього стану, як показник соціально-

психічного благополуччя, як індикатор особистісного розвитку в дошкільному віці. 

Проблема емоційного благополуччя дошкільника, емоційного світовідчуття 

дитини взаємопов'язана з проблемою емоційної стійкості. Ставлячись до сфери 

емоційного розвитку, емоційне світовідчуття відіграє важливу роль у формуванні 

основного пласта свідомості дитини. Це одна з найважливіших ліній її емоційно-

мотиваційного розвитку. 
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АННОТАЦИЯ 

 

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ РЕБЕНКА-ДОШКОЛЬНИКА КАК 

ПРЕДПОСЫЛКА РАЗВИТИЯ ЕГО ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

В статье проанализированы различные подходы ученых к проблеме эмоционального 

самоощущения, на базе которого развивается такое эмоциональное состояние как эмоциональное 

благополучие; раскрыто понятие «эмоциональной устойчивости»; рассмотрены причины 

возникновения эмоциональных отклонений у детей. 

Ключевые слова: эмоциональное мироощущение, эмоциональное самочувствие, эмоциональное 

благополучие, эмоциональная устойчивость. 

 

THE SUMMARY 

 

EMOTIONAL PROSPERITY OF A PRESCHOOL  CHILD AS PRE-CONDITION OF 

DEVELOPMENT OF ITS EMOTIONAL RESILIENCE 

Different approaches of scientists  to the problem of emotional  self-sentiment and such 

emotional state as emotional prosperity is beeing developed on its basis have been analysed in the article; a 

concept "emotional self-sentiment " has been exposed; the reasons of uprising of emotional deviation of 

preschool children have been considered.  

Key words: emotional attitude, emotional well-being, emotional prosperity, emotional self-sentiment. 
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УДК 37.01 

 

ВЕБ-МУЛЬТИМЕДІЯ ЯК ЗАСІБ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ 
 

АЛМАШІЙ І. І., ДМИТРІЄВ М. А. 
Мукачівський державний університет 

 

В статті розглядаються особливості використання веб-сайтів як одного з найефективніших 

засобів екологічного виховання, зокрема формування екологічної культури молоді. Однією з ключових 

проблем сучасної педагогічної науки є систематизація обсягу потрібного інформаційного матеріалу для 

творчого засвоєння та його використання освітніми інститутами. Одним із шляхів вирішення низки 

конкретних завдань є розробка і тиражування екологічних мультимедійних комп’ютерних середовищ 

для різних завдань виховання. Проблема використання інтернет  ресурсу потребуює педагогічного 

дослідження з позицій підвищення ефективності виховання із застосуванням веб-сайтів, тобто 

досягнення бажаного психолого-педагогічного впливу на особистість та максимально можливих 

результатів комп’ютеризованого навчання. 

Ключові слова: екологічне виховання, веб-сайт, мультимедійні засоби, інформаційні технології. 

 
Мультимедіа-технології дозволяють інтенсифікувати навчально-виховний 

процес, стимулювати розвиток мислення та уяви учнів, збільшувати обсяг навчального 

матеріалу для творчого засвоєння і використання його учнями, формувати 

дослідницькі, пошукові уміння, уміння приймати оптимальні рішення, викликати 

зацікавленість та позитивне ставлення до навчання. 

Однією з ключових дидактичних проблем, що стоять сьогодні перед 

педагогічною наукою, є не вирішені до кінця завдання створення та запровадження в 

системі професійно – технічної освіти таких технологій навчання, які забезпечили б 

інтенсивне оволодіння учнями міцними знаннями, уміннями і навичками та сприяли б 

якісному системному засвоєнню змісту навчання. Науковці і педагоги-практики на 

сучасному етапі розвитку педагогічної науки докладають чимало зусиль для 

вирішення цієї проблеми[6]. 

Виходячи з умов реалізації екологічної освіти одним із шляхів вирішення низки 

конкретних завдань є розробка  веб-сайтів для різних ланок освіти. Тому створення і 

використання екологічних комп‗ютерних ігрових програм можна віднести до основних 

напрямів популяризації екотуризму, які спрямовані на екологічне виховання 

особистості – одна із актуальних проблем сьогодення. Універсальність комп'ютерних 

засобів визначається тим, що вони можуть бути застосовані не тільки як практичний 

посібник , а й як засіб розширення можливостей освітньо-виховного процесу всіх 

навчальних закладів від дитячого садка до середньої школи і вузу [2,1 , 4]. 

Використання засобів мультимедія на думку Н. Самойленка навчально-

виховному процесі використовується для узагальнення і систематизації знань. Це 

допомагає створити конкретне, наочно-образне уявлення про подію, відтворити та 

поглибити знання, активізувати пошукову діяльність [3]. Дидактичні проблеми і 

перспективи використання інформаційних технологій у навчанні досліджувала             

І. В. Роберт; психологічні основи комп‘ютерного навчання визначив Ю. І. Машбіц, 

систему підготовки вчителя до використання інформаційної технології у навчанні 

обґрунтував М. І. Жал. Ідея «комп‘ютерних навчальних середовищ» належить 

американському вченому С. Пейперу. Він досліджував можливості комп‘ютера як 

засобу для розвитку розумової діяльності школярів [1]. 

Метою статті є висвітлення актуальності розробки веб-сайтів екологічного 

спрямування з метою формування екологічної культури молоді. 

Найвагомішим чинником зміни стилю життя та й інтересів людини стала 

комп‘ютеризація. Крім практичного використання в роботі та побуті, спостерігається 
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захоплення інтернет-розробками, що швидко поширюється, особливо серед підлітків і 

дітей. У зв‘язку з цим комп‘ютерні ігри потрібно розглядати як своєрідний соціально-

психологічний феномен, що сьогодні посідає все помітніше місце в житті людини. 

Педагоги зацікавлені проблемою розробки якісних веб-сайтів, що мають 

забезпечувати необхідні принципи та підходи для того, щоб дати можливість 

педагогам і батькам з оптимальним результатом використовувати дидактичні 

можливості комп‘ютерних програмних засобів[4]. 

Відповідно до періодичних видань та науково методичної літератури 

мультимедійні  програми здатні вирішити багато проблем виховного процесу, а саме: 

- реалізувати ігрові методи; 

- застосувати передові інформаційні технології; 

- здійснювати виховний процес за межами виховних закладів; 

- розвивати самостійне активне сприйняття та засвоєння інформації. 

При створенні комп‗ютерних  програм екологоічного спрямування необхідно 

враховувати певні вимоги: 

- досягнення мети екологічного виховання; 

- передбачати активну розумову діяльність; 

- проблемному поданню матеріалу; 

- спрямованість на інтенсивне керування процесом; 

- адаптації до індивідуальних особливостей суб‗єктів виховання; 

- враховувати індивідуальні, розумові, психо-фізіологічні можливості та 

інтереси. 

У підлітковому віці вона має системно-змістовий характер, що примушує 

підлітка дивитися на об‗єкт пізнання як на цілісність, що забезпечується єдністю 

багатьох складових .   Тому побудова повинна враховувати модель розвиваючого 

навчання і реалізацію таких етапів: 

- формування в учнів позитивного ставлення до екологічного туризму; 

- оволодіння новою інформацією, що є пізнавальною діяльністю, 

спрямованою на опанування нових знань та способів навчальних дій; 

- відтворення учнями засвоєного матеріалу; 

- формування навичок в нестандартних умовах; 

- узагальнення знань; 

- спрямовування пізнавальної діяльністі на творчий рівень.  

Педагогічного дослідження потребують проблеми мультимедійності 

прикладного програмного забезпечення з позицій підвищення ефективності 

комп‘ютеризованого навчання, тобто досягнення бажаного психолого-педагогічного 

впливу на особистість учня та найвищих результатів комп‘ютеризованого навчально-

виховного процесу. 

Ідея. Як приклад, розроблений сайт, який спрямований на розвиток 

усвідомлення членами соціуму екологічних проблем, та мотивацію у сприянні 

очищення зовнішнього середовища в цілому.  Також мається на меті мотивувати 

людей у скоєнні ними позитивного вчинку в рамках екології.  

Головною метою даного сайту, який знаходить за адресою : msa.co.ua  є 

реєстрація користувачів, які небайдужі до екології Закарпатського краю. Спочатку при 

реєстрації на сайті користувачі вказують інформацію про себе, яку вони вважають за 

необхідну. Після реєстрації для них відкривається ціла гора різного функціоналу та 

можливостей. По-перше, однією з найважливіших функцій є можливість додавання 

нових матеріалів користувачів на сайт. Тобто, вони зможуть обмінюватися своїми 

поглядами  з іншими користувачами. Потім на основі прочитаного та переглянутого 
матеріалу поділитися враженнями та зробити висновки. По-друге, користувачі можуть 
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викласти свої фото та відео на сайт, що надає додаткові переваги при обговоренні тих чи 

інших екологічних проблем Закарпаття.  

Створення платформи, здатної зацікавити індивідів та розширити сферу впливу в 

рамках екологічних знань,  становить достатньо складну проблему, яка звичайно 

вирішується великими колективами авторів, які спираються на міцну економічну 

підтримку і витрачають на таку роботу кілька місяців або років. Зрозуміло, що для 

звичайного вчителя, студента чи викладача такий шлях не є реальним. 

Широка проблематика теми екології, та її інтеграції  в сферу інтернет простору 

призвела до застосування глобальної мережі задля популяризації даної теми. У випадку, 

коли інтернет простір стає основною базою розвитку проекту, робота зосереджується над 

розробкою такого інструменту дії (в даному випадку мова йде про конкретну програму), 

який зможе вплинути на членів соціуму. У вузькому розумінні, вплив потрібно розуміти, 

як чинник зміни поглядів на екологічну сутність певного індивіда. Якщо говорити про 

широке розуміння, то йде мова про зміни менталітету великої групи людей. Звичайно, що 

не можна обмежуватися єдиним інструментом дії у вирішення такого глобального 

питання, як зміна ментальності нації, тому буде прикладена широка соціально-

діагностична робота спрямована на вивчення «антисоціальних» проявів у поглядах 

населення. Після визначення основних закономірностей прояву негативних тенденцій у 

певних соціальних групах, буде розроблений новий інструментарій соціального впливу в 

рамках корекції екологічних поглядів.        

Отже, проект «Моя соціальна дія» (MSA) -  це проект, створений з метою впливу на 

людей для вчинення ними суспільно корисних вчинків (мал. 1). Покращення свого 

оточення - ось основний постулат проекту. Кредо MSA зводиться до впливу на людину 

шляхом заохочення. Заохочення відіграє важливу роль у становленні та розвитку 

особистості. Воно сприяє посиленню виконання дій, спрямованих на досягнення певної 

мети. Сутність заохочення в проекті MSA зводиться до показу людиною власного 

суспільно корисного вчинку, за який вона отримує похвалу від інших людей.  

Мал. 1. Емблема проекту MSA. 

Бачення проекту. Вплив суспільства на людину - надзвичайний. Вона настільки 

влилася у вирій цієї могутньої та широкої імперії, що багато чого просто не помічає. 

Щоденно її оточують негативні наслідки діяльності. 
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Байдужість - ось проблема суспільства. Еволюцію байдужості можна прослідкувати в 

історії. Такі почуття як емпатія, сердечність, людяність зараз не в моді. Ще б пак, ми 

закрилися у щільному футлярі в якому нам комфортно та затишно. Щоденно нас 

оточують  
Мал.2. Проблеми, якими займається проект. 

дрібниці, які легше не помічати: сміття біля будинку, розкидані вітром квіти біля 

пам'ятника, жахливі надписи на стінах, загублена річ на тротуарі, людина похилого віку з 

важкою сумкою, та інше. Ми звикли до цього. Звикли банально не помітити. А світ має 

здатність змінюватися на краще, якщо цього потребують його жителі (мал. 2). 

Починати з дрібнички. Важко зробити це вперше, потім буде легше. Тому, якщо ви 

стали свідком ситуації, яку ви в змозі вирішити, вирішіть її, сфотографувавши до вашої дії 

та після (мал. 3-5). Далі завантажте обидві фотографії на наш сайт. Ми будемо дуже вам 

вдячні! Ви розчулите своїм вчинком байдужих людей, які наступного не проігнорують 

подібну ситуацію. Так разом, ми змінимо світ на краще!  

Інтернет простір став ефективним технічним засобом поширення знань. Маючи  

вплив на поведінку людей, система мережі-інтернет може стати сильним інструментом для 

формування позитивних зрушень у вчинках людей. 

Мал.3. Методи завантаження фотографії на сайт. 
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В даній роботі розглянутий проект соціального впливу на людей «Моя 

соціальна дія» (MSA). За допомогою «інструменту» заохочення, робиться вплив на 

формування позитивних якостей у людей, для перебудови суспільства в цілому.  

 

 

Мал.4. «Сторінка соціальних дій». 

 

Слід наголосити на новаторстві застосування методу «суспільного заохочення», 

який має широкий вплив на велику частину населення.   

 

Мал.5. Сторінка профілю користувача. 
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Складними і суперечливими залишаються питання розкриття вимоги до 

комп‘ютерно-орієнтованих засобів навчально-виховного середовища нового покоління 

та ІКТ-компетентності у професійному розвитку педагогів; впровадження і 

оптимального використання цифрових технологій у формуванні екологічної культури 

молоді. Тому, обговорення факторів, що обмежують ефективне використання 

інформаційно-комунікаційних технологій у формуванні культури особистості і аналіз 

причин низької результативності впровадження цифрових технологій у навчально-

виховний процес є  тією проблематикою у формуванні культури особистості, які в 

подальшому потребують наукового дослідження. 
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АННОТАЦИЯ 

 

ВЕБ-МУЛЬТИМЕДИА КАК СРЕДСТВО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

В статье рассматриваются особенности использования веб- сайтов как одного из 

эффективных средств экологического воспитания, в частности формирования экологической культуры 

молодежи . Одной из ключевых проблем современной педагогической науки является систематизация 

объема нужного информационного материала для творческого усвоения и его использование 

образовательными институтами . Одним из путей решения ряда конкретных задач является 

разработка и тиражирование экологических мультимедийных компьютерных сред для различных задач 

воспитания. Проблема использования интернет ресурса требуют педагогического исследования с 

позиций повышения эффективности воспитания с применением веб-сайтов, то есть достижение 

желаемого психолого-педагогического воздействия на личность и максимально возможных 

результатов компьютеризированного обучения.  

Ключевые слова: экологическое воспитание, веб-сайт, мультимедийные средства , 

информационные технологии. 

 

THE SUMMARY 

 

WEB-MULTIMEDIA AS MEANS OF ECOLOGICAL EDUCATION 
The article is devoted to peculiarities of websites usage as one of the most effective means of ecological 

education, and the formation of youth ecological culture in particular. One of the key problems of odern 

pedagogical science is systematization of the volume of the information for creative acquiring and its further 

usage by educational institutions. A solution to a number of specific tasks for various problems of education is 

the development and replication of ecological multimedia computer environments. The problem of the usage of 

internet resources needs pedagogical investigation from the viewpoint of education effectiveness improvement 

with the help of websites, i.e. to reach desirable psychological and pedagogical influence on personality as well 

as maximum possible results of computerized education. 

Key words: ecological education, website, multimedia, informational technologies.  
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УДК  338.48 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ КАРПАТСЬКОГО 

ТУРИСТИЧНОГО РАЙОНУ 
 

ЛУЖАНСЬКА Т.Ю., КАЧОВ Р.Р. 
Мукачівський  державний університет 

 

Розглянуто понятійний апарат розвитку сучасної туристичної інфраструктури. Досліджено 

основні функції, рівні та складові туристичної інфраструктури. Оцінено вплив кластеризації на 

розвиток туристичної інфраструктури. Проаналізовано розвиток туристичної інфраструктури в 

Карпатському туристичному районі.  

Ключові слова: туристична інфраструктура, забезпечуюча функція туристичної 

інфраструктури, інтеграційна функція туристичної інфраструктури, регулююча функція туристичної 

інфраструктури, функції туристичної інфраструктури, рівні туристичної інфраструктури, складові 

туристичної інфраструктури, туристичний кластер.  

  
Актуальність теми дослідження  

Міжнародний досвід засвідчує, що необхідною передумовою активного та 

успішного просування туристичної галузі на ринок держави, окремих туристичних 

центрів є сучасна туристична інфраструктура.  

Аналіз сучасних аспектів формування, територіальної організації та 

функціонування туристичної інфраструктури посідає в дослідженнях науковців 

важливе місце. З урахуванням актуальності й перспектив туризму в Україні сьогодні 

необхідно сприяти розвитку туристичної інфраструктури, створити інформаційну базу 

даних щодо пропозицій та споживачів послуг шляхом просування і розвитку концепції 

туризму. З позитивним іміджем туристичної інфраструктури в організації туризму 

суттєво зросте роль міжнародних корпорацій в економіці держави.  

На сьогодні неможливий розвиток туристичної інфраструктури без системи 

зв'язку і комунікацій, функціонування різноманітних служб сервісу, розвитку 

громадського харчування і побутового обслуговування, організації культурно-

розважального обслуговування. 

 Важливість дослідження розвитку туристичної інфраструктури зумовило увагу 

багатьох дослідників: Буйленко В.Ф., Румянцева А.П., Коваленко Ю.О., Школи І.М., 

Любіцевої О.О. та інших. Питання розвитку транспортної інфраструктури 

розглядаються в працях К.Коценко (1983), М.Комарова (2000 р.), О.Топчієва (2001 р.), 

О.Бордун (2002 р.), Л.Чернюк (2003 р.) та Ю.Пащенка (2003 р.). Помітними подіями в 

транспортно-географічних дослідженнях слід вважати роботи І.Смирнова (2008 р.), які 

мають транспортно-логістичне спрямування та В.Дорошенка (2010 р.), де 

розкриваються теоретико-методологічні засади розвитку транспортної інфраструктури.  

Сучасні процеси розвитку структури туристичної інфраструктури регіонального 

рекреаційно-туристичного ринку Долішній М.І., Жук М.В., Євдокименко В.К.,    

Крачило М.П., Кравців B.C., Любіцева О.О., Мацола В.І., Руденко В.П., Черчик Л.М. та 

інші оцінюють за відповідними економічними параметрами. В методичних підходах 

Бейдика О.О., Івануніка В.О., Явкіна В.Г. та інших використовуються шкали 

рейтингових оцінок окремих компонентів рекреаційно-туристичних ресурсів. 

Проблема дослідження інфраструктурного потенціалу Карпатського регіону 

перебуває в полі зору науковців Інституту регіональних досліджень НАН України     

(м. Львів), Львівського, Прикарпатського та Чернівецького університетів. Над 

науковою проблематикою розбудови курортно-рекреаційної інфраструктури регіону 

працюють В.Гетьман, В.Мацола, О.Любіцева, М.Мальська, П.Жук, Л.Гринів, О.Стецюк 
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та інші дослідники. Але подальшого вивчення потребують питання удосконалення 

наявної та створення нової туристично-рекреаційної інфраструктури, зокрема, в 

регіональному аспектах.   

Об’єкти та  методи досліджень 

 Для проведення дослідження нами було вивчено методи та методичні підходи 

для вирішення поставленого завдання згідно об‘єкту дослідження.  

  Об’єктом дослідження даної роботи є розвиток туристичної інфраструктури 

Карпатського туристичного району.  

 Предмет дослідження − сукупність теоретико-методологічних та прикладних 

засад оцінювання розвитку туристичної інфраструктури. 

 Методи дослідження. Дослідження ґрунтується на використанні основних 

положень системного підходу, історичного та порівняльного аналізу, статистичного 

дослідження, структурно-логічного  аналізу.   

Постановка задачі 

  Метою роботи є узагальнення теоретичних положень, розгляд основних  засад 

розвитку туристичної інфраструктури. 

Для досягнення поставленої мети передбачено виконання таких завдань: 

- проаналізувати понятійний апарат розвитку туристичної інфраструктури; 

-  проаналізувати основні функції та рівні туристичної інфраструктури; 

- оцінити формування туристичної інфраструктури за рівнями вагомості впливу 

на розвиток сфери туризму; 

- проаналізувати складові туристичної інфраструктури за різними 

особливостями; 

-  дослідити вплив кластеризації туристичної діяльності на розвиток туристичної 

інфраструктури; 

- оцінка розвитку туристичної інфраструктури у Карпатському туристичному 

районі.  

Результати та їх обговорення  

Важливість дослідження понятійного апарату визначення інфраструктури 

туризму, принципів її формування носить концептуальний характер, адже основними її 

завданнями є функціональне поєднання суспільного виробництва, ефективність 

котрого залежить від швидкості обороту капіталу, зумовлене втратами часу на 

виробництво і ресурсообіг. Саме від рівня розвиненості інфраструктури залежить 

швидкість протікання економічних процесів, оскільки визначає глибину та 

ефективність використання людських, фінансових та матеріальних ресурсів. 

Загострення конкурентної боротьби у світі призводить до необхідності розширення 

рекреаційної, інформаційної туристичних баз, забезпечення ефективності діяльності 

котрих покладено на туристичну інфраструктуру.   

Останніми роками в Україні, яка володіє значним туристичним потенціалом, 

спостерігається підвищений інтерес вчених та спеціалістів до проблем розвитку 

туризму, як високорентабельної галузі економіки та важливого засобу культурного 

розвитку громадян. Перспективи визначаються дією широкого спектру природних, 

історико-культурних, соціальних, економічних, політичних чинників, які мають чітко 

окреслену регіональну специфіку. Формування національної індустрії туризму 

можливо лише зважаючи на високорозвинену інфраструктуру.  

  Увага, котра приділяється визначенню туристичної інфраструктури, 

зумовлена її багатоаспектністю та багатоцільовим призначенням. Вчений Азар В. ще на 

початку 70-х років здійснив розподіл туристичної інфраструктури на три групи: до 

первинної належать - підприємства та організації з послуг розміщення (готелі, 

кемпінги, і т.п.), до вторинної групи належать - заклади обслуговування як туристів так 
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і місцевого населення (заклади побутового обслуговування, харчування, торгівлі, 

транспорт і т.п. ); до третинної групи належать організації, котрі обслуговують 

населення країни. Дещо іншим є трактування щодо туристичної інфраструктури за 

трьома групами - виробничою, рекреаційною, і соціальною. 

 Важливу увагу слід приділити і підходу щодо визначення туристичної 

інфраструктури американському вченому В. Сміту, котрий розділив її на два рівні. До 

першого належать організації, доходи котрих формуються 100% від надання 

туристичних послуг. Другий рівень - організації доходи котрих формуються загалом 

завдяки місцевому населенню та туристам. 

Сучасне трактування поняття туристичної інфраструктури висвітлено у працях 

Ткаченко Т.І., де з точки зору пропозиції, вона поділяється на загальну та спеціальну. 

Інфраструктура в туризмі – це ―сукупність організаційно-правових форм, 

опосередкованих рухом туристичних продуктів, актами купівлі-продажу, або 

сукупність інститутів, систем, служб, підприємств, що обслуговують туристичний 

ринок і виконують певні функції із забезпечення нормального режиму його 

функціонування‖  [ 4, с.81].  

 Любіцева О. О. розглядає туристичну інфраструктуру як ―сукупність 

підприємств розміщення, харчування, транспорту, екскурсійного обслуговування, 

проведення дозвілля тощо‖. Подібний зміст у це поняття вкладає український 

економіст В.Ф. Кифяк – ―це готелі, мотелі, будинки відпочинку, пансіонати, санаторії, 

заклади харчування, транспортні засоби, заклади для розваг, атракції та інше.‖ 

Економіст Ю.В.Темний до інфраструктури туристичного ринку також включає 

систему кредитних карток, емісію туристичних чеків, недержавні центри зайнятості в 

туризмі, інформаційні технології, систему податкових та митних пільг, страхування 

туристичних ризиків, профспілки, громадські і державні фонди тощо.  

Розвиток інфраструктури туризму – важливий етап планування процесу 

використання туристських ресурсів. Яким би привабливим не був туристський ресурс, 

але доступ до нього залежить від можливості вільного доступу до нього споживача – 

туриста. Крім того, простого доступу мало, масовий турист вимагає і достатньо 

комфортних умов свого перебування в місці відвідин. 

Як зазначають Т.М.Бець, Б.Р. Брунець функціонування сфери туризму у 

сьогоднішньому вигляді стало можливим завдяки налагодженим зв‘язкам чи не між 

усіма фінансово-економічними, соціальними та державними органами управління та 

службами, в основі діяльності котрих лежать об‘єктивні системно-функціональні, 

синергетичні, еволюційні та сучасні управлінські зв‘язки [1, с.8].  

Як частина інфраструктурного комплексу регіону, туристична інфраструктура 

виконує ряд важливих функцій. До них слід віднести три основні функції. 

Забезпечуюча функція туристичної інфраструктури передбачає створення необхідних 

умов для організації обслуговування туристів; інтеграційна функція пов‘язана з 

організацією і підтримкою зв'язків між підприємствами галузі, формування 

територіальних туристсько-рекреаційних комплексів; регулююча функція передбачає 

створення нових робочих місць, вплив на споживчий попит, розвиток галузей, що 

випускають предмети вжитку, сприяння зростанню податкових вкладень до бюджетів 

різних рівнів. 

Інфраструктуру слід розглядати як таку, що зрощується з основними її 

елементами формуючи сферу її впливу, котрі входячи у технологічний процес та 

обслуговуючи його стають органічною частиною цілої системи. 
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Рис. 1. Елементи, що формують інфраструктуру як цілісну систему 

 

Формування туристичної інфраструктури залежить від економічних, 

демографічних, соціокультурних, природних, науково-технічних та політико-правових 

чинників на загальнодержавному та міжнародному рівнях. 

 
Рис. 2. Схематичне формування туристичної інфраструктури за рівнями вагомості 

впливу на розвиток сфери туризму 
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Кожна складова туристичної інфраструктури характеризується такими 

особливостями. 

1. Транспортна інфраструктура туризму – це транспортні організації, що 

займаються туристичними перевезеннями. Дана система перевезень, виключаючи піше 

переміщення туристів, визначається рівнем технічного прогресу і стабільно 

формується на основі використання: наземних механічних засобів пересування, 

повітряних засобів пересування, водних засобів переміщення.  

2. Готельна індустрія і система громадського харчування. 

Індустрія гостинності включає в себе такі складові: готелі, пансіони, алькасари, 

мотелі, молодіжні хостели і гуртожитки, апартаменти, туристичні хутори, дачі, сільські 

будиночки, а також приватний сектор, що бере активну участь в розміщенні туристів. 

Система громадського харчування представлена перш за все ресторанами різної 

класності, барами, кафе і їдальнями, пунктами швидкого харчування і 

самообслуговування, що задовольняють потреби відвідувачів туристського центру або 

регіону.  

3. Інфраструктура туроперейтингу охоплює два види підприємств сфери 

туризму: туроператор і турагент. Туроператор – це юридична особа або приватний 

підприємець, що здійснює на підставі ліцензії діяльність по формуванню, просуванню і 

реалізації туристичного продукту.  

4. Інформаційна інфраструктура – це системи бронювання і резервування 

місць, інформаційні і рекламні служби, які суттєвим чином впливають на ефективність 

діяльності в туризмі.  

5. Учбова інфраструктура туризму – це учбові заклади по підготовці і 

підвищенню кваліфікації фахівців туристичної індустрії. 

6. Органи управління туризмом – це державні установи, до функцій яких 

входить управління розвитком туризму в країні і регіонах; 

7. Наукова інфраструктура туризму – це науково-дослідні організації, що 

займаються збором і обробкою статистичних даних про туристичну діяльність, 

складання наукових прогнозів і наукових досліджень в сфері економіки та соціології 

туризму; підприємства з виробництва товарів туристичного попиту. 

8. Торгівельна інфраструктура туризму – це підприємства роздрібної торгівлі 

з продажу товарів туристичного попиту. 

9. Виробнича інфраструктура – це комплекс діючих споруд, будівель, мереж, 

систем, що безпосередньо не відносяться до виробництва туристичного продукту, але 

необхідних для самого процесу виробництва туристичних послуг, – транспорт, зв'язок, 

мережі енергопостачання, водопостачання та інше.  

  10. Рекреаційно-побутова інфраструктура спрямована на створення умов для 

відтворення людини як біологічної істоти (через побутове середовище), задоволення її 

потреб у належних умовах життя під час відпочинку. В її складі розрізняють такі 

компоненти: житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування, транспорт, 

зв'язок, сільське господарство, переробна та харчова промисловість, торгівля та 

громадське харчування тощо. 

  11. Функціонально-спеціалізована інфраструктура сприяє відтворенню 

духовних, інтелектуальних (через культурно-освітнє середовище) та значною мірою 

фізичних властивостей індивіда, формуванню його як економічно  активної   

особистості,    що    відповідає    певним    вимогам суспільства до якості робочої сили. 

Вона охоплює заклади та установи, які забезпечують  загальнооздоровчий  відпочинок,  

культурно-розважальний відпочинок,  пізнавальний   відпочинок,   санаторно-курортне   

лікування, туризм, заняття фізичною культурою і спортом.   
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Складові туристичної інфраструктури представлені на рисунку 3. 

Рівні туристичної інфраструктури 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Рівні туристичної інфраструктури на сучасному етапі 

Туристична інфраструктура має прямий і непрямий вплив на економіку регіону. 

Прямий вплив – це залучення коштів від послуг в туристичні підприємства, матеріальне 

забезпечення працівників туризму і створення нових робочих місць, зростання 

податкових вкладень. Непрямий вплив полягає в мультиплікативному ефекті 

міжгалузевої взаємодії. Ефект мультиплікатора буде тим більшим, чим більшим буде 

частка доходу, витрачена в межах регіону. 

Для розвитку туристичної інфраструктури регіону значна увага приділяється 

кластеризації туристичної діяльності. Туристичний кластер - це ключова організаційна 

основа, яка поєднує підприємства туристичної та інших суміжних галузей у єдину 

систему, що дає змогу реалізувати пріоритетні задачі, які стоять перед підприємствами, 

установами, організаціями та сприятиме посиленню конкурентних переваг цього 

регіону.  

Кластер функціонує тільки в певному середовищі, а саме в сприятливих умовах 

(політичних, соціокультурних, економічних, природних), які представляють собою 

сукупність зовнішніх чинників, що забезпечують конкурентоспроможність 

туристичних послуг. Сприятливі умови - це комплексне поняття і включає такі 

елементи, як ресурси (природні, людські), науково-дослідний потенціал, інвестиційний 

клімат, характер конкуренції, унікальність виробленої продукції та послуг, потреби 

місцевих споживачів, кваліфікація постачальників, наявність пов'язаних галузей. При 

формуванні туристичного кластеру необхідно ідентифікувати його географічні кордони 

і враховувати кліматичні чинники, які відносяться до природних умов. Географічні 

межі багато в чому створюють транспортні комунікації (стан автомобільних доріг, 

розвиток малої авіації, водного транспорту), які з'єднують між собою основні центри 

тяжіння туристів. Географічні межі кластера залежать і від специфіки туристичних 

ресурсів, історичних особливостей розвитку території, включаючи кліматичні умови і 

рельєф місцевості. 

На сьогоднішній день головною метою є створення в Карпатському регіоні 

туристичної інфраструктури і формування на території регіону високоефективного 

туристичного комплексу відповідно до міжнародних вимог, який давав би змогу 

задовольнити потреби в туристичних послугах як українців, так й іноземців, 

забезпечував надходження до державного та місцевих бюджетів притоки іноземного 

капіталу, приросту робочих місць в регіоні, а також збереження і раціонального 

використання природно-ресурсного та природно-культурного потенціалу регіону. 

1.Виробнича 

інфраструктура 
2. Організації, які 

можуть існувати і без 

туристів, але діяльність 

яких розширяється при 

знаходженні в місцях 

перебування туристів 

3. Інфраструктура 

туроперейтингу; 

-транспортна інфраструктура; 

-навчальна інфраструктура; 

-інформаційна інфраструктура; 

-наукова інфраструктура; 

-підприємства по виробництву 

товарів наукового попиту; 

-торгівельна інфраструктура 
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Розвиток туристичної інфраструктури у Карпатському туристичному районі 

залежить від дії різноманітних чинників, серед яких, можна виділити рівень розвитку та 

щільність автотранспортних магістралей, рівень обслуговування населення у закладах 

харчування та готелях; за допомогою розвитку мережі автомобільних та залізничних 

доріг можна планувати динаміку зростання грошових надходжень від діяльності 

підприємств туристичної індустрії; спорудження мережі туристичних об'єктів з чітко 

окресленою метою, що дозволить прогнозувати приріст доходу від розвитку діяльності 

підприємств туристичної індустрії. 

Живописні низькогірні ландшафти, рель‘єф і клімат, сприятливі для 

гірськолижного спорту і відпочинку найрізноманітніші мінеральні води зумовлюють 

високий рекреаційний попит в Карпатському регіоні. На сьогодні структура 

рекреаційного комплексу Карпатського регіону складається з санаторно-курортного 

лікування (39%), туризму (38%) і оздоровчого відпочинку (23%).  

Нині в Карпатському регіоні існує 62 санаторія, 17 лікувальних пансіонатів, в 

яких налічується близько 25 тис. місць. Курорти ефективно використовуються для 

лікування захворювань отруєння, кровообігу, дихання, опорно-рухової і нервової 

систем. При цьому важливим питанням для якісного оздоровлення відпочиваючих є 

розбудова туристичної інфраструктури. 

У Карпатському туристичному районі для відпочиваючих діють санаторії-

профілакторії (70), бази відпочинку (120), табори відпочинку для дітей (більше 1300). 

У 10 будинках відпочинку на 2,5 тис. місць доводиться близько 50 тис. людей, що 

оздоровлюються щорічно. Тут розміщено 53 туристичних баз, готелів, кемпінгів. 

Можна виділити такі як "Буковина", "Черемош", "Чернівці", "Джерела Карпат" та 

багато інших. До того ж, у Карпатському туристичному районі освоєно більш ніж 10 

гірськолижних територій, а саме: Ясіня, Рахів, Славське, Подобовець, Ворохта і т.д.  

У Карпатському туристичному районі для розвитку туристичної інфраструктури 

утворилося декілька найважливіших туристично-екскурсійних вузлів. Це такі міста,  

як: Львів, Ужгород, Мукачево, Яремча, Коломия, Вижниця та інші. Туристичні 

маршрути проходять по автотрасі Львів-Самбір-Дрогобич-Стрілки-Ужокський 

перевал-Ужгород, Львів-Стрий-Мукачево-Хуст-Коломия; Львів-Тернопіль-Івано-

Франківськ-Коломия. 

Спостерігається інтенсивний розвиток контурів сільського зеленого туризму 

(агротуризму), що приурочені до центрів гірських та лікувальних курортів: Трускавець, 

Моршин, Яремча, Буковель, Славське, Драгобрат тощо.  

Шляхи вирішення проблем інфраструктурного забезпечення розвитку 

туристичної інфраструктури Карпатського регіону заключаються у наступному (див. 

рис. 4.): 
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Рис. 4. Шляхи вирішення проблем інфраструктурного забезпечення в Карпатському 

регіоні 

 

Для розбудови туристичної інфраструктури Карпатського туристичного району 

важливим є дослідження надходження інвестицій. Інвестиційні пріоритети тієї чи іншої 

галузі визначаються здатністю підприємств забезпечити високу і швидку 

рентабельність інвестицій. З цієї точки зору Карпат, де зосереджений значний 

рекреаційний потенціал, сприятливі природні та кліматичні умови, необхідна для 

обслуговування рекреаційної галузі інфраструктура, є дуже перспективним регіоном. 

Основні завдання, які необхідно вирішувати для досягнення кращого розвитку 

туристичної інфраструктури в Карпатському туристичному районі, полягають в 

наступному: 

- створення сучасного ринку різноманітних туристичних послуг на основі 

конкурентної боротьби та завоювання відповідного сегменту ринку; 

- створення корпоративних зв'язків між туристичними компаніями Карпатського 

туристичного району і організаціями туристичної інфраструктури; 

- формування ефективної нормативно-правової бази розвитку туристичної 

інфраструктури; 

- створення сприятливих умов для міжнародного в'їзного і виїзного туризму в 

Карпатському туристичному районі; 

- істотне нарощування мережі туристичних об'єктів та об‘єктів інфраструктури в 

Карпатському туристичному районі; 

- підтримка малого підприємництва у туристичній сфері Карпатського 

туристичного району; 

          - розвиток міжнародної співпраці у галузі туризму; 
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- економічне стимулювання розвитку матеріальної бази, туристичної 

інфраструктури через залучення позабюджетних джерел, зокрема іноземних інвестицій 

для реконструкції і нового будівництва туристичних об'єктів; 

- вдосконалення системи інформаційного забезпечення туристичної індустрії 

Карпатського туристичного району, створення регіональної інформаційно-довідкової 

системи туризму, проведення активної рекламної діяльності, тощо; 

- вдосконалення системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації 

туристичних кадрів; 

- проведення необхідних наукових досліджень у сфері туризму. 

Таким чином, формування стратегічного управління розвитком туристичної 

інфраструктури як важливої складової успішного функціонування ринку туристичних 

послуг є важливим та економічно ефективним для всіх суб‘єктів інфраструктури. 

Використання його як базового неодмінно приведе до пожвавлення економічної 

активності у сфері туризму як України в цілому, так і Карпатському регіону зокрема. 
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АННОТАЦИЯ 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

КАРПАТСКОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО РАЙОНА 

Рассмотрены понятийный аппарат развития современной туристической инфраструктуры. 

Исследованы основные функции, уровни и составляющие туристической инфраструктуры. Оценено 

влияние кластеризации на развитие туристической инфраструктуры. Проанализировано развитие 

туристической инфраструктуры в Карпатском туристическом районе. 

Ключевые слова: туристическая инфраструктура, обеспечивающая функция туристической 

инфраструктуры, интеграционная функция туристической инфраструктуры, регулирующая функция 

туристической инфраструктуры, функции туристической инфраструктуры, уровне туристической 

инфраструктуры, составляющие туристической инфраструктуры, туристический кластер. 
  

THE SUMMARY 

 

ORGANIZATION OF TOURISM INFRASTRUCTURE 

CARPATHIAN TOURIST AREAS 

We consider the conceptual apparatus of the modern tourist infrastructure. The basic features, levels 

and components of tourism infrastructure. The effect of clustering on the development of tourism infrastructure. 

Analyzed the development of tourism infrastructure in the Carpathian tourist area. 

Keywords: tourism infrastructure, providing the function of tourism infrastructure, tourism 

infrastructure integration function, regulating the function of tourism infrastructure, tourism infrastructure 

functions, levels of tourism infrastructure components of tourism infrastructure, tourism cluster. 
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ВИХОВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОСТІ В УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО 

ВІКУ ЗАСОБАМИ ВЧИТЕЛЬСЬКО-БАТЬКІВСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ 
 

ЛАЛАК Н.В., ЛІВІНСЬКА В.В. 
Мукачівський державний університет 

 

У статті розглянуто питання виховання громадянськості в учнів молодшого шкільного віку. 

Зокрема, запропоновано шляхи вирішення цієї проблеми у процесі взаємодії батьків і вчителів. Розкрито 

форми та принципи роботи з батьками в сучасних загальноосвітніх навчальних закладах з виховання 

особистості, яка в умовах соціалізації набула б рис і якостей, що характеризують її як громадянина. 

Ключові слова: громадянськість, учні молодшого шкільного віку, вчительсько-батьківська 

взаємодія, принципи громадянського виховання, громадянське виховання. 

 
У складних умовах сьогодення – політичної, економічної, духовної кризи – 

особливого значення набуває громадянське виховання, оскільки нехтування цим 

питанням впливає на економічний, духовний стан суспільства, створює реальну загрозу 

національній безпеці держави. Освіта є ланцюжком, що поєднує всі суспільні 

структури. Саме тому в освітньому просторі України об‘єктивно виникло соціальне 

замовлення – сформувати свідомого громадянина, особистість з притаманними їй 

патріотичними почуттями. 

Для України, яка є поліетнічною державою, громадянське виховання відіграє 

особливо важливу роль ще й тому, що покликане сприяти її соборності. У Національній 

стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року наголошується на 

необхідності оновлення інституцій громадянського суспільства як важливої складової 

кардинальних змін у всіх сферах суспільного життя. На освіту покладається завдання, 

пов‘язане з формуванням громадянської компетентності школяра. Особистість 

громадянина формується за умов його реальної включеності у діяльність, коли 

апробуються, перевіряються на практиці відповідні громадянські цінності. У вихованні 

громадянськості особливого значення набуває особистісно орієнтований підхід, коли в 

центрі освітньо-виховного процесу перебувають інтереси дитини, її потреби та 

можливості, права окремих індивідів, їх суверенітет.  

 Мета статті: обґрунтувати принципи гуманізації взаємин педагога з батьками, 

розглянутінетрадиційні форми роботи з батьками в сучасних загальноосвітніх 

навчальних закладах. 

 Проблема громадянського виховання дітей молодшого шкільного віку знайшла 

відображення в працях філософів (В.Андрущенко, Дж.Гессен, В.Кремень, Л.Сохань, 

І.Фролов), психологів (Ю.Ананьєв, І.Бех, Л.Виготський, С.Рубінштейн, М.Тейлор), 

соціологів (Д.Акімов, А.Білоус, М.Бойко). Вітчизняні дослідники Ю.Завалевський, 

Н.Косарєва, Л.Крицька, К.Чорна зазначають, що громадянськість у суспільно-

історичному контексті є продуктом та наслідком соціально-економічних і духовно-

культурних процесів.  

 Формування громадянськості – важливе завдання всієї системи виховання, 

метою якої є об‘єднання індивідів з колективом. Це зумовлює пошук нових підходів до 

вирішення цієї проблеми. 

 Вирішувати це завдання складно, але в той же час необхідно. За словами 

вітчизняного педагога Л.Крицької, «велика духовна потреба брати участь в управлінні 

країною не може бути вихована в людині за один день; і якщо в дитини з дитинства не 

виховувати цю якість, не варто чекати, що вона з‘явиться в дорослого»[2]. 
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  Цінними для нашого дослідження з даної проблеми є погляди К.Чорної. 

Поняття громадянськості вона трактує як поняття багатогранне, яке охоплює: 

усвідомлення особистості себе як повноправного члена суспільства; здатність і 

готовність виступати в ролі активного і свідомого члена політичного співтовариства; 

відданість інтересам суспільства, почуття відповідальності за його стан і готовність 

жертвувати собою [4]. 

 Проблема громадянського виховання не є новою. Вона має тривалу історію і 

спроби обґрунтування. Визначення основних її складових знаходимо ще в працях 

видатних представників античної думки. Щодо слов‘янського світу, то виховання 

громадянськості як основної складової менталітету українців починається з часів 

Київської Русі. На тлі процесів, що мали місце в нашому суспільстві в середині XX 

століття, особливого значення набувають праці В.Сухомлинського. Видатний педагог 

розробив теорію громадянського виховання особистості, виділивши дві головні умови: 

формування у вихованця почуття особистої гідності, гордості, усвідомлення величі 

людини – громадянина; в гармонійному поєднанні з розвитком у нього обов‘язку, 

відповідальності за долю суспільства. Василь Олександрович поставив на перше місце 

у вихованні громадянськість, яку розумів як інтегральну якість особистості, що 

характеризує політичну та моральну свідомість, виявляється в добровільній, свідомій 

та активній діяльності на благо Вітчизни. 

 Оскільки вищезазначена проблема набуває особливого значення, виникає 

потреба в обґрунтуванні основних форм виховання громадянськості. Пріоритетну роль 

відіграють активні форми, що ґрунтуються на демократичному стилі взаємодії школи і 

сім‘ї та спрямованості на самостійний пошук істини й сприяють формуванню 

критичного мислення, ініціативи, творчості. До них належать соціально-психологічні 

тренінги, інтелектуальні аукціони, батьківські посиденьки, тематичні вечори, свята, 

ярмарки, аукціони тощо. Класовод є так званим посередником між учнем, сім‘єю та 

іншими соціальними інститутами у забезпеченні виховання громадянськості за умов 

учительсько-батьківської взаємодії на демократичних засадах. Підготовка учнів 

молодшого шкільного віку до взаємодії із соціальним середовищем, самореалізації їх 

як особистостей в умовах багатоманітного світу через засвоєння комплексу знань, 

формування відповідних компетенцій – одне із завдань Нового Державного стандарту 

початкової середньої освіти. А успішній реалізації цього завдання в інноваційному 

навчальному закладі покликане сприяти громадянське виховання, основною метою 

якого є формування людини, для якої правове, демократичне, громадянське 

суспільство є тим середовищем, де вона зможе розкрити свої творчі можливості і 

задовольнити особисті та суспільні інтереси. 

 Крім форм роботи з батьками виділяють ряд принципів гуманізації взаємин 

педагога з батьками. Базовими принципами виховання громадянської освіти є такі, які 

ґрунтуються на самоактивності і саморегуляції учнів молодшого шкільного віку, 

формують здатність до критичності та самокритичності, прийнятті самостійних рішень, 

що поступово виробляє громадську позицію, почуття відповідальності за її реалізацію 

у діях та вчинках. Спільна робота школи і сім‘ї ґрунтується на принципах 

гуманістичної педагогіки: пріоритетності сімейного виховання, громадянськості, 

демократизму, гуманізації взаємовідносин педагогів і батьків, педагогізації батьків. 

 Принцип пріоритетності наголошує на значенні сім‘ї у фізичному і духовному 

становленні особистості та суспільства. Родинне виховання є природною і постійно 

діючою ланкою виховного процесу. У сім‘ї закладається основа життєдіяльності 

особистості: її світогляд, національна самобутність, моральність та інші важливі якості. 

Тому без докорінного поліпшення родинного виховання неможливо домогтися значних 

змін у суспільному вихованні підростаючих поколінь. 
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 Принцип громадянськості ґрунтується на усвідомленні педагогами і батьками 

ролі кожної сім‘ї суспільно-державній системі. Родина є основою держави. Родина, рід, 

родовід, народ – поняття, що вкривають природний шлях розвитку кожної дитини, 

формування її національної свідомості й громадянської зрілості. 

 Дотримання принципу демократизму означає встановлення партнерських 

взаємин між школою та сім‘єю у вихованні учнів молодшого шкільного віку. Сьогодні 

батьки можуть брати участь у вирішенні таких питань, до яких традиційно вони не 

допускалися: вибору навчальних предметів, зміни термінів і тривалості навчальних 

семестрів та канікул, вибору профілю школи, вироблення внутрішкільних статутів, 

розроблення системи заходів із забезпечення дисципліни, праці, відпочинку, 

харчування, медичного обслуговування тощо. 

 Основна взаємодія батьків і школи відбувається через батьківські об‘єднання, 

які мають різні назви, комітети, ради, конгреси, асоціації, асамблеї, клуби. Кожне з 

таких об‘єднань має свій статут, яким визначаються основні напрями діяльності, права 

та обов‘язки учасників виховного процесу. 

 Принцип гуманізації взаємин педагогів і батьків спрямовує класовода, вчителя 

на дії, заходи, що зміцнюють і підвищують авторитет батьків. Прийнятою нормою 

взаємин учителів і батьків є взаємна повага. Обмін досвідом, порада та обговорення, 

спільне рішення задовольняють обидві сторони, розвивають у них почуття 

відповідальності, громадянського обов‘язку.  

 Принцип ретроспективності (лат.retro – назад,spactare – дивитися) орієнтує на 

осмислення і використання історичного досвіду виховання в українській родині. Цей 

досвід має використовуватися насамперед з метою виховання поваги і відданості своїм 

батькам, сім‘ї, родині; для шанування культу предків, традицій і звичаїв народу; 

розуміння і відчуття духовної єдності поколінь; формування національної гідності і 

честі, основ загальнолюдської і народної моралі, готовності до праці в умовах 

ринкових відносин, повноцінного естетичного, фізичного та інтелектуального 

розвитку. 

 Принцип педагогізації батьків передбачає, що одним із основних завдань школи 

є організація та здійснення педагогічного всеобучу. Розвиток громадянськості 

окремого індивіда відбувається через процеси соціалізації, виховання і самовиховання. 

 Таким чином, саме цілеспрямована взаємодія вчителів і батьків є запорукою 

успіху в нелегкій справі формування громадянськості. Наше спільне завдання в умовах 

батьківсько-вчительської взаємодії – виховання нової генерації українців, захист 

соціальних інтересів молоді та її громадянських прав. 
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ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ У УЧАЩИХСЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ УЧИТЕЛЬКО-РОДИТЕЛЬСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

В статье рассмотрен вопрос воспитания гражданственности у учащихся младшего школьного 

возраста. В частности, предлагаются пути решения этой проблемы в процессе взаимодействия 

родителей и учителей. Раскрыты формы и принципы работы с родителями в современных 

общеобразовательных заведениях по вопросу воспитания личности, которая в условиях социализации 

приобретала бы черты и качества, характеризующие ее как гражданина. 

 Ключевые слова: гражданственность, учащиеся младшего школьного возраста, учительско-

родительское взаимодействие, гражданское воспитание. 
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ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО   МИСТЕЦТВА 
 

МАЙБОРОДА І.О. 
Мукачівський державний університет 

 
У статті з'ясовуються особливості естетичного виховання в процесі вивчення образотворчого 

мистецтва у професійній підготовці студентів ВНЗ напрямку підготовки «Початкова освіта». 

Ключові слова: естетичне, художнє виховання, образотворче мистецтво, живопис, графіка, 

скульптура, архітектура, сприймання, практична (творча) художня діяльність. 

 

В умовах глобальної перебудови, гуманізації освітнього процесу одним із 

пріоритетних завдань вищої педагогічної освіти є розвиток творчих здібностей 

майбутніх вчителів початкової школи та забезпечення високої художньо – естетичної 

освіченості та вихованості студентів. На теперішній час питання естетичного 

виховання особистості набувають особливого значення в умовах оновлення 

суспільства. Адже сьогодні вчитель має відповідати високим професійним і загально - 

культурним вимогам, спрямованим на перетворення змісту освіти на механізм 

системного розвитку творчої особистості, реалізації її творчого потенціалу. 

Естетичне виховання - цілеспрямований процес формування у людини 

естетичного ставлення до дійсності. Це ставлення з виникненням людського 

суспільства розвивалося разом з ним, втілюючись у сфері матеріальної і духовної 

діяльності людей. Воно пов'язане зі сприйняттям і розумінням ними прекрасного в 

дійсності, їх насолодою творчістю людини. . У процесі виховання відбувається 

прилучення індивідів до цінностей, переведення їх у внутрішній духовний зміст 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
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шляхом інтеріоризації. На цій основі формується і розвивається здатність людини до 

естетичного сприйняття і переживання, його естетичний смак і уявлення про ідеал. 

Виховання красою та через красу формує не тільки естетико-ціннісну орієнтацію 

особистості, а й розвиває здатність до творчості, до створення естетичних цінностей у 

сфері трудової діяльності, в побуті, у вчинках і поведінці і, звичайно, у мистецтві.  

Прекрасне в житті - і засіб і результат естетичного виховання. Воно концентрується в 

мистецтві, художній літературі, нерозривно пов'язане з природою, громадською і 

трудовою діяльністю, побутом людей, їх взаємовідносинами. Система естетичного 

виховання в цілому використовує всі естетичні явища дійсності.         

Найважливішою частиною естетичного виховання є  художнє виховання, що 

використовує як виховний вплив засоби мистецтва, яке формує спеціальні здібності і 

розвиває обдарування в певних його видах - музичному, вокальному, 

хореографічному, театральному, образотворчому та ін.  

Об’єкти та методи дослідження 

Проблема естетичного виховання знайшла своє відображення в працях             

М. Бердяєва, І. Беха, І. Кудіна, М. Поповича та інших. Теоретичні засади цього процесу 

відбиті в працях А.Макаренка, В.Сухомлинського, О.Терещенко, Л. Долинської. 

Питання естетичного виховання засобами образотворчого мистецтва знайшли 

висвітлення в педагогічній літературі, науково-теоретичних дослідженнях і 

методичних рекомендаціях педагогів (Н. Лисенко, Н. Миропольська, Л. Шевчук та ін.), 

що дозволяє розкрити роль образотворчого мистецтва у збагаченні естетичних почуттів 

студентів, у розвитку їхніх оцінних суджень. Дослідження педагогів (С. Жупанин,       

О. Ланін, А. Щербо та ін.) наголошують на виключно важливому значенні фольклору в 

розвитку емоційно-чуттєвої, аналітичної і творчої сфер особистості. Прикладні аспекти 

естетичного виховання досліджують Л. Коваль, М. Левківський, Л. Масол,                   

М. Резніченко, Г. Шевченко. Роль та вплив декоративно – ужиткового мистецтва на 

естетичне виховання розкрили у дисертаційних дослідженнях Є. Антонович, Н. Кузан, 

М. Турсунов, І. Фічора. 

 Метою статті є висвітлення особливостей естетичного виховання майбутніх 

вчителів початкової школи в процесі вивчення образотворчого мистецтва у ВНЗ. 

Довести, що образотворче мистецтво сприяє забезпеченню особистісного розвитку 

студентів і збагаченню їх емоційно-естетичного досвіду під час сприймання 

навколишнього світу і художньо-практичної діяльності, інтерпретації творів 

образотворчого мистецтва, а також формуванню ціннісних орієнтацій, потреби в 

творчій самореалізації та духовно-естетичному самовдосконаленні. 

Виклад основного матеріалу  

Нові завдання в галузі виховання молоді докорінним чином змінили і установки 

в естетичному вихованні. Від завдань бачити, відчувати, розуміти прекрасне вони 

перетворились на більш складні і пов'язані зі здатністю творити прекрасне у 

навколишній дійсності, в праці, мистецтві, у повсякденному житті. Ця здатність є 

важливою ознакою нашого часу і забезпечується завдяки реалізації принципу 

естетизації усього життя студентської молоді. Цей принцип забезпечує реалізацію 

системи естетичного виховання і сприяє формуванню естетичної культури 

підростаючого покоління. Під системою розуміється живий, цілеспрямований, 

організований і контрольований процес художньо-естетичної освіти, розвитку, 

виховання студентської молоді, побудований на основі сукупності методологічних 

принципів, психолого-педагогічного обґрунтування методичних положень, які 

забезпечують здійснення у нерозривному зв'язку з естетичним вихованням особистості, 

її моральний і трудовий розвиток. 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%97%D0%B4%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
http://ua-referat.com/%D0%94%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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 Основним структурним елементом системи естетичного виховання є 

особистість, оскільки мета, завдання, специфічні методи естетичного виховання 

орієнтовані на естетичний і загальний розвиток особистості, збагачення її у 

педагогічному процесі з урахуванням індивідуальних і психологічних особливостей 

організації впливу на студентів [1]. 

Важливою підсистемою є також художньо-естетичні впливи засобів масової 

комунікації (преси, радіо, телебачення, кіно), сім'ї, мікро середовища молоді. Контроль 

з боку вищого навчального закладу за діяльністю її елементів виявляється у вивченні і 

аналізі впливів, ступеня сформованості в студентів естетичного ідеалу, смаку, 

критичної оцінки естетичної інформації, художніх інтересів і потреб студентської 

молоді до мистецтва, мотивів спілкування з ним. 

Таким чином функціонування системи естетичного виховання ефективно 

здійснюється тоді, коли вона діє не ізольовано, а включається у комплекс усієї 

освітньо-виховної роботи і здійснюється з допомогою цілеспрямованого педагогічного 

керівництва. 

Естетичні почуття людей відіграють велику роль в їхньому житті. Вміння 

бачити, розуміти і створювати прекрасне робить духовне життя людини багатим, 

цікавим, дає йому можливість відчути найбільшу духовну насолоду. Від того, як 

людина відчуває, переживає прекрасне і неестетичне, піднесене і низьке – в більшості 

залежить його поведінка в суспільстві. Це означає, що потрібно, щоб людина мала 

дійсно прекрасні естетичні ідеали. Щоб насолоджуватися красою і створювати її 

потрібно володіти якостями, які в своїй основі створюють естетичну культуру 

особистості. Першоосновою усієї культури є естетичне почуття, особлива емоційна 

відповідь на прекрасне. Ае цього не досить. Для того, щоб в повній мірі сприймати 

красу або проявляти себе в художній творчості, потрібний, ще й значний фонд 

теоретичних знань, на базі яких розвивається уява і розуміння естетичних цінностей. 

 Художньо - естетичне виховання студентів педагогічного факультету засобами 

образотворчого мистецтва реалізується в завданнях, що спрямовані на формування 

предметних компетенцій: 

 - чуттєво-емоційного сприйняття, вміння відчувати і бачити навколишній світ, 

проявляти пізнавальну активність; 

 - розвиток асоціативно-образного мислення; 

 - прояв і розвиток фантазії, уяви; 

 - поняттєво-логічного мислення; вміння визначати мету, способи й організацію 

її досягнення; 

 - проявляти здатність до самоаналізу та самооцінки; 

- формувати здатність розуміння мови мистецтва як форми міжособистісного 

спілкування,  

- розуміння почуттів інших людей, різноманіття творчих проявів, бачень і 

розумінь дійсності; 

- сприйняття цілісної картини світу, здатність цінувати національну  

самобутність і культурну спадщину України ; 

- відкриття, творче вираження себе, визначення власного місця та  

усвідомлення неповторності й унікальності людини. 

Вивчення образотворчого мистецтва: живопису, графіки, скульптури, 

архітектури передбачає послідовне розв'язання художньо-пластичних, виразних, 

технічних і психологічних завдань образотворчості за такими напрямами: 

1. Мистецтво як мова, що ґрунтується на таких вихідних поняттях, як художній 

образ, виражальні та зображальні образотворчі засоби, форма, колір, простір, 

композиція. 
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2. Мистецтво як творчість - розвиток асоціативно - образного мислення, 

художньо-творчої уяви, мистецького бачення, здатності створення художнього образу 

та вміння його сприймати у творах мистецтва. 

Твори образотворчого мистецтва розвивають не тільки зорове сприйняття, але і 

фантазію. Так, засобами живопису, скульптури, архітектури, графіки, виражається 

краса життя, природи, виражаються високі думки, почуття. Твори образотворчого 

мистецтва кличуть до боротьби за прекрасне, відіграють велику роль у повсякденному 

житті. Талант розуміти і тонко відчувати прекрасне в образотворчому мистецтві, 

створювати прекрасне в живописі, скульптурі, графіці, паперопластиці, малюванні 

починає формуватися в процесі особистої творчої діяльності, в процесі ознайомлення з 

образотворчим мистецтвом [2]. 

Мета підготовки студентів педагогічних факультетів до забезпечення 

мистецької освіти вчителів початкової школи полягає у формуванні готовності 

майбутніх фахівців до здійснення процесу художньо-естетичного виховання молодших 

школярів, формування особистісних і суспільно значущих світоглядних якостейй, 

індивідуального визначення в світі мистецьких цінностей, а також активізації процесів 

професійного вдосконалення на шляху мистецької самореалізації, саморозвитку та 

самовдосконалення особистості.  

 «Образотворче мистецтво з методикою викладання» як навчальна дисципліна 

спрямована на формування основ професійно-педагогічної компетентності вчителя 

початкових класів до художньо – естетичного виховання молодших школярів. У ході її 

досягнення реалізовуються наступні завдання: 

 - опанування майбутніми вчителями знаннями теорії, історії, методів наукових 

досліджень в галузі методики викладання образотворчого мистецтва в початкових 

класах; 

- оволодіння знаннями про цілі і засоби, плани і програми педагогічної 

діяльності і педагогічного спілкування, об‘єкти і суб‘єкти педагогічної взаємодії, 

усвідомлення професійно-значущих цінностей; 

- оволодіння студентами інтелектуальними та практичними вміннями 

вирішувати завдання викладання образотворчого мистецтва у початковій школі за 

сучасними вимогами до уроку та підготовки вчителя до нього. 

 Актуальною для курсу «Образотворче мистецтво з методикою викладання» є 

проблема методів художньо – естетичного виховання, прийомів та засобів формування 

у молодших школярів композиційних, кольорознавчих знань, умінь та навичок, 

прийомів передачі форми та об‘єму предметів, просторових співвідношень, малювання 

з натури, сюжетного, декоративного малювання, аплікації, ліплення, конструювання з 

паперу. Також висвітлюються питання естетичного виховання молодших школярів у 

позаурочній, позакласній і позашкільній роботі з образотворчого мистецтва [3]. 

Головні завдання викладання образотворчого мистецтва для  студентів ВНЗ 

педагогічного напрямку: 

1. Формування в студентів художньо-естетичного ставлення до дійсності як 

здатності до неутилітарного, художнього пізнання світу та його образної оцінки. Це 

передбачає наявність таких особистісних якостей, як відчуття краси та гармонії, 

здатність емоційно відгукуватися на різноманітні вияви естетичного у навколишньому 

світі, вміння підмічати прекрасне у явищах та усвідомлювати його, потреба в 

спогляданні та милуванні.   

2. Розвиток специфічних для художньо-творчого процесу універсальних якостей 

особистості як основи для розвитку її творчого потенціалу, художньо-творчої уяви, 

оригінального, нестереотипного асоціативно-творчого мислення, художньо-образних 

якостей зорового сприйняття, спостережливості, зорової пам'яті та ін. 
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3. Формування знань і уявлень про образотворче мистецтво, його історію та 

роль у житті людей, навичок розуміння мови різних видів образотворчого мистецтва, 

усвідомлення ролі художнього образу в мистецтві і розвиток навичок його сприйняття 

та емоційно-естетичної оцінки, культури почуттів. 

4. Формування потреб і здібностей до продуктивної художньої творчості, вміння 

створити виразний художній образ, оригінальну композицію мовою того чи іншого 

виду образотворчого мистецтва, оволодіння основами художньо-образної мови і 

виражальними можливостями художніх матеріалів та різних видів художніх технік. 

5. Розвиток сенсорних здібностей студентів, що більшою мірою сприятиме 

повноцінності художньо-естетичного сприймання та поліпшенню якісного боку 

практичної художньо-творчої діяльності. 

Успішний художньо-творчий розвиток студентів буде зумовлено дотриманням 

низки методичних принципів, адекватних специфіці мистецтва: 

- Залучення студенства до розуміння змісту та сутності мистецтва має 

здійснюватися шляхом особистісно-емоційного сприйняття художньої інформації. 

- Художній образ - це основа, на якій будується художньо-образне сприймання 

мистецтва і власна художня діяльність. 

- Опанування мови мистецтва і формування навичок практичної роботи доцільні 

лише в художньо-образному ключі як освоєння засобів виразності художнього образу. 

Ефективність занять образотворчим мистецтвом істотно залежить від 

зацікавлення художньою працею, від одержуваного в процесі занять емоційного 

задоволення, радості. 

- Заняття образотворчим мистецтвом мають бути організовані за законами 

мистецтва, що передбачає: нестереотипність, структурну різноманітність, структурну 

режисуру; залучення студентів до співпереживання, створення відповідного 

емоційного настрою [5]. 

Виховний потенціал мистецтва міститься у самій його суті і пояснюється тим, 

що емоційна сторона свідомості, естетичні ідеали особистості - первинні стосовно 

інтелекту в формуванні духовних інтересів, ставленні до світу взагалі. В аспекті 

зазначеного проблема радикального поліпшення емоційно-естетичного і духовно-

морального виховання диктує такий розподіл завдань у викладанні образотворчого 

мистецтва, серед яких виховні та художньо-розвивальні були б провідними стосовно 

навчальних. Адже саме вирішення художньо-розвивальних завдань передусім формує 

рівень художньо-творчої свідомості особистості, що й визначає ступінь залучення її до 

глобальних культурогенних процесів.  

Висновки. Отже, з поміж інших видів мистецтва образотворче є унікальним у 

вирішенні завдань як художньо - естетичного, так і особистісного розвитку, 

громадського і духовного становлення повноцінної особистості. Це зумовлено не 

тільки природою сприймання образотворчого мистецтва, а й тим, що образотворча 

діяльність становить одну з найдоступніших і емоційно захоплюючих форм творчості, 

адже естетичний розвиток набуває особливих рис у зв'язку з освоєнням художнього 

досвіду. 
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АННОТАЦИЯ 

 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ В 

ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

В статье выясняются особенности эстетического воспитания в процессе изучения 

изобразительного искусства в профессиональной подготовке студентов вузов направления подготовки 

«Начальное образование». 

Ключевые слова: эстетическое, художественное воспитание, изобразительное искусство, 

живопись, графика, скульптура, архитектура, восприятия, практическая (творческая) 

художественная деятельность. 

 

THE SUMMARY 

 

AESTHETIC EDUCATION OF FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS IN THE STUDY FINE 

ARTS 

The paper investigates the features of aesthetic education in the study of fine arts in the training of 

university students towards training "Primary education". 

Key words: aesthetic, art education, art, painting, drawing, sculpture, architecture, perception, 

practical (creative) art activity. 
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КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ УЧНІВ 

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ  

 
ЛІБА О.М. 

Мукачівський державний університет 

 

У статті розглянуто проблему формування математичної компетентності учнів у процесі 

вивчення предметів математичного циклу, обґрунтовано її функції, зміст, структуру.  

Ключові слова: математична компетентність, навчально-пізнавальна діяльність, активізація, 

мотивація.  

 
           Постановка проблеми. Проблемі трактування поняття сутності 

"компетентність" присвячено багато робіт вітчизняних та зарубіжних вчених (Н.М.Бібік, 

С.П.Бондар, В.В.Гузєєв, А.М.Дахін, І.Г.Єрмаков, А.А.Марков, О.В.Овчарук, 

Г.Скоробогатова, А.В.Хуторськой, С.Є.Шишов, Дж.Равен та інші). Метою представленої 

статті визначаємо з‘ясування місця розвитку математичної компетентності, розгляд 

етапності формування математично-технологічних умінь у процесі навчання. 

Сформованість математично-технологічних умінь розглядаємо як передумову розвитку 

інформаційної компетентності школярів. 

         Аналіз актуальних досліджень. Формування математичної компетентності 

майбутнього спеціаліста розглянуто в працях С.А. Ракова, Л.І. Зайцевої, В.В. Поладової 

та ін. Особливе значення для обґрунтування теоретичних аспектів сучасної професійної 

математичної підготовки мають праці Г.П. Бевза, M.I. Бурди, М.І. Шкіля, Н.М. Шунди 
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та ін. Питання, розглянуті у даних наукових працях, стосуються проблеми формування 

професійно-математичної компетентності фахівців різного профілю у ВНЗ. А ось 

проблема формування математичної компетентності студентів гуманітарно-

педагогічного коледжу у процесі вивчення математики. ще не стала в українській 

педагогічній науці предметом спеціальних досліджень. Актуальна проблема реалізації 

компетентнісного підходу при вивченні різних розділів математики нині лише починає 

розглядатися.  

  Метою статті є визначення поняття "математична компетентність", класифікація 

професійних компетентностей, характеристика професійно-діяльнісного, 

комунікативного та особистісного компонентів професійної компетентності й 

виокремлення шляхів їх формування.  

Виклад основного матеріалу. У структурі системи формування компетентності 

запропоновано такий логічно пов‘язаний ланцюжок поступового формування якостей 

особистості: [знання-вміння-навички] + [мотивація] + [система цінностей] + [досвід 

власної діяльності]→[здатність(потенціал)]→[компетентність (активна 

функціональність)].   

 Формування компетентностей учнів зумовлене не тільки реалізацією 

відповідного оновленого змісту освіти, але й адекватних методів та технологій 

навчання.  

Продуктивне навчання забезпечує засвоєння знань та умінь, володіючи якими 

випускник школи знаходить підґрунтя для свого подальшого життя. Продуктом школи 

є людина, особистість, тому підлягають реалізації такі задачі:  

- створення умов для розвитку та самореалізації учнів;  

- задоволення запитів та потреб школяра;  

- засвоєння продуктивних знань, умінь;  

- розвиток потреби поповнювати знання протягом усього життя;  

- виховання для життя в цивілізованому громадянському суспільстві.  

Для розв'язання цих задач вчитель має керуватися такими правилами, незалежно від 

стажу роботи, категорії, технології, яку він використовує:  

- головним є не предмет, який вивчається, а особистість, яку ви формуєте;  

- не предмет формує особистість, а вчитель, здійснюючи вплив у процесі 

викладання пов'язаною з вивченням предмета;  

- необхідно приділяти значну увагу на виховання активності;  

- у процесі навчально-виховної діяльності потрібно створювати такі ситуації, які 

вимагають виявлення та пояснення розбіжностей між фактами, що спостерігаються, та 

наявним знанням;  

- у роботі з учням необхідно застосовувати продуктивні методи навчально-

пізнавальної діяльності, навчати їх вчитися.  

- привчати учнів думати та діяти самостійно, поступово відходячи від механічних 

переказів, дослівного відтворення;  

- формування творчого мислення варто розвивати всебічним аналізом проблеми, 

розв'язуванням пізнавальних задач;  

- у процесі навчання обов'язково враховувати індивідуальні особливості кожного 

учня, об'єднуйте в диференційовані підгрупи учнів з однаковим рівнем.  

- вивчати і враховувати життєвий досвід учнів, їх інтереси, особливості розвитку.  

    Вчитель повинен пам'ятати ці правила, слідувати їм, керуватися ними буде 

дієвою умовою, яка здатна полегшити учителю досягнення провідної найважливішої 

мети - формування та розвитку особистості.  

Реформування системи освіти в Україні набуло нині глобального характеру. Ми 

є свідками і учасниками процесів, котрі безпосередньо пов'язані з реформуванням 
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змісту освіти - затвердження Державних стандартів початкової освіти та базової 

середньої освіти. Але чи не найяскравіший приклад оновлення ми спостерігаємо у 

реаліях реформування системи оцінювання.  

Результатами навчання в цій системі визнаються рівень навчальних досягнень та 

компетенції учнів. "Компетенції є інтегрованим результатом навчальної діяльності 

учнів...". Чим обумовлена перспективність такого результату? "Визначення навчальних 

досягнень учнів є особливо важливим з огляду на те, що навчальна діяльність у 

кінцевому підсумку повинна не просто дати людині суму знань, умінь та навичок, а 

сформувати її компетенції".  

У вітчизняній педагогічній літературі уживаються і поняття "компетенція" 

("компетенції", "групи компетенцій"), і поняття "компетентність" ("групи 

компетентностей"). Тлумачний словник подає вельми схожі трактування цих загальних 

понять.  

Компетенція:  

- добра обізнаність із чим-небудь;  

- коло повноважень якої-небудь організації, установи чи особи.  

Компетентний:  

- який має достатні знання в якій-небудь галузі, який з чим-небудь;  

- добре обізнаний, тямущий; який ґрунтується на знанні, кваліфікований;  

- який має певні повноваження, повноправний, повновладний.  

Поняття "компетенція" традиційно вживається у значенні "коло повноважень", 

"компетентність" же пов'язується з обізнаністю, авторитетністю, кваліфікованістю. 

Тому доцільно в педагогічному сенсі користуватися саме терміном "компетентність".  

Компетенція - це сукупність взаємопов'язаних якостей особистості (знань, 

умінь, навичок, способів діяльності), які є заданими до відповідного кола предметів і 

процесів та необхідними для якісної продуктивної дії по відношенню до них.  

Компетентність - це володіння людиною відповідною компетенцією, що містить 

її особистісне ставлення до предмета діяльності.  

Освітня компетенція як рівень розвитку особистості учня пов'язана з якісним 

опануванням змісту освіти.  

Освітня компетентність - це здатність учня здійснювати складні 

культуровідповідні види діяльності.  

Отже, освітня компетентність – це особистісна  якість, що вже склалася. 

Компетентний спеціаліст, компетентна людина - це дуже гідна перспектива.  

Які основні складові компетентності?  

По-перше, знання, але не просто інформація, а швидко змінювана, динамічна, 

різноманітна, яку треба вміти знайти, відсіяти від непотрібної, перевести у досвід 

власної діяльності.  

По-друге, уміння використовувати це знання у конкретній ситуації; розуміння, 

яким чином добути це знання, для якого знання який метод потрібний.  

По-третє, адекватне оцінювання - себе, світу, свого місця в світі, конкретного 

знання, необхідності чи зайвості його для своєї діяльності, а також методу його 

здобування чи використання.  

Компетентність = мобільність знань + гнучкість методу + критичність мислення  

Безумовно, людина, яка уособлює в собі такі якості, буде вельми компетентним 

спеціалістом. 

Формування компетентностей учнів зумовлене не тільки реалізацією 

відповідного оновлення змісту освіти , а й адекватних методів та технологій навчання. 

Але зміст та методика викладання будь-якого предмета мають певні специфічні риси 

стосовно формування компетентностей учнів .  
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Ось характеристика предметного арсеналу щодо формування компетентностей у 

процесі вивчення математики.  

Соціальна компетентність. 

- Вибір учителем завдань, які передбачають для учнів самостійний пошук розв'язку.  

- Надання учням можливості обрання варіанту завдання чи шляху розв'язання 

задач.  

- Використання самооцінки та взаємооцінки учнів.  

- Розв‘язування задач різними способами та визначення раціонального шляху 

розв'язування.  

- Залучення дітей до роботи в групах. Обов'язкова умова - врахування 

індивідуальних можливостей школярів. Завдання мають бути якщо не 

індивідуальними, то хоча б різнорівневими.  

- Надання учням можливості виявлення ініціативи.  

- Практикування доручень учням (наприклад: „ відповідальний за наочність ‖, 

„ консультант ‖ тощо .  

- Планування виховних заходів та заходів предметних тижнів, у яких 

передбачається самостійна активна діяльність учнів .  

- Залучення дітей до самоврядування.  

Полікультурна компетентність.  

- Використання інформації з історії математичних відкриттів.  

- Використання художньої літератури в процесі викладання математики.  

- Розв'язання задач історико-культурного змісту.  

- Розв'язання задач екологічного змісту .  

- Характеристика внеску в науку вчених різних національностей.  

- Наголошення на внеску в розвиток науки українських математиків.  

- Виховання учнів на прикладі життєвого та творчого шляху видатних 

математиків.  

Комунікативна компетентність.  

- Стимулювання вміння учнів висловлювати власну точку зору.  

- Сприяння удосконаленню вмінь вести навчальний діалог.  

- Використання усних та письмових рецензій на відповідь, доповнень та 

зауважень до неї .  

- Удосконалення вмінь дітей формулювати цілі власної діяльності та робити 

висновки за її результатами.  

- Застосування взаємоопитування та взаємоперевірки з можливим подальшим 

коментуванням.  

- Організація групової роботи .  

- Проведення нестандартних уроків,  уроків-змагань, КВК.  

- Підготовка учнями нестандартних запитань однокласникам .  

- Стимулювання спілкування учнів з ровесниками та дорослими з метою 

підвищення рівня навчальних досягнень та ерудиції учнів.  

Інформаційна компетентність.  

- Залучення вчителем додаткової інформації в процесі викладання математики.  

- Стимулювання учнів до використання додаткової інформації.  

- Активна співпраця з кабінетом інформатики щодо використання навчальних 

програм з математики.  

- Використання малюнків, таблиць, схем, як джерел інформації, та передбачення 

складання схем, таблиць, планів, опорних конспектів, як результату роботи учнів з 

інформацією.  

- Випуск шкільних газет, створення інформаційних сторінок у класних куточках.  
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Компетентність самоосвіти і саморозвитку.  

- Написання учнями повідомлень , рефератів , самостійних творчих робіт.  

- Використання випереджальних завдань , що передбачають активну самостійну 

та самоосвітню діяльність учнів.  

- Залучення учнів до творчих виставок .  

- Залучення учнів до роботи в МАН.  

- Консультування учнів з питань самоосвіти .  

- Організація інтелектуальних конкурсів, ігор, предметних тижнів, які 

передбачають самостійне опанування учнями певних питань та їх самоосвітню 

діяльність.  

- Використання інтенсивних завдань з предмету , які передбачають пояснення 

учнями певних питань.  

- Використання навчальних програм з метою самоосвіти учнів.  

- Залучення учнів до роботи консультантами , що підтримує їх самоосвітній 

тонус.  

Компетентність продуктивної творчої діяльності.  

- Забезпечення високого наукового рівня викладання математики .  

- Створення проблемних ситуацій на основі сучасного життя .  

- Розв'язування задач та прикладів різними способами , використання задач 

підвищеної складності.  

- Складання та розв'язування учнями тестів , задач , кросвордів тощо.  

- Залучення учнів до участі в конкурсах „ Кенгуру " , „ Золотий ключик " тощо.  

- Залучення учнів до участі в олімпіадах.  

Таблиця 1 

Співвідношення оцінювання компетентностей  та рівня навчальних досягнень  

Рівні 

навчальних досягнень 

Інформаційний підхід Діяльнісний підхід 

І.Початковий.  

Відповідь учня - 

елементарна, фрагментарна, 

характеризує початкові 

уявлення про предмет 

вивчення.  

Одиниці  інформації –

понятійно-термінологічні 

знання та готові теоретичні 

узагальнення.  

Домінантна діяльність  

розрізнення.  

II. Середній.  

Учень відтворює основний 

навчальний матеріал, 

здатний розв'язувати 

завдання за зразком.  

Класи - набір фактичного 

матеріалу, згрупованого навколо 

одиниць інформації.  

Розрізнення та  

запам'ятовування.  

Репродуктивна 

діяльність.  

III. Достатній.  

Учень знає, самостійно 

застосовує знання, володіє 

розумовими операціями, 

уміє робити висновки 

самостійно здійснює основні 

види навчальної діяльності.  

Системи - сукупність класів 

інформації, об'єднаних  

тими чи іншими логічними  

зв'язками.  

Розрізнення та  

запам'ятовування,  

розуміння, уміння та 

навички.  

Репродуктивно 

продуктивна  

діяльність (змішана).  



Науковий вісник Мукачівського державного університету 

Гуманітарні і суспільні науки 

 

Журнал наукових праць №17(12)’2014 

 

88 

ІV. Високий.  

Знання учня є системними, 

їх застосування — творчим, 

діяльність має 

дослідницький характер, 

сформована особиста 

позиція.  

Трансформації та імплікації - 

нові системи, утворені шляхом 

творчого переосмислення,  

переформування вихідних 

систем з метою пристосування 

їх до вирішення тих чи інших  

навчальних завдань.  

Розрізнення,  

запам'ятовування,  

розуміння, вміння та 

навички, перенесення.  

Продуктивна творча  

діяльність.  

Організація педагогічного процесу на засадах компетентнісно орієнтованого 

підходу до навчання неможлива без визначення провідних принципів оцінювання рівня 

сформованості компетентності учнів.  

Серед найбільш суттєвих слід відокремити такі:  

- Значущість: оцінюванню мають підлягати лише найбільш значущі передбачені 

результати навчання та діяльності учнів.  

- Адекватність: цей принцип означає, що оцінка має бути адекватною цілям та 

результатам навчання, що знання та вміння учнів мають неформальний, практичний 

характер; діти готові їх застосувати в житті.  

- Об'єктивність: її можна досягти зокрема добором дуже точних та конкретних 

критеріїв оцінки. 

- Інтегрованість: оцінювання має бути інтегрованим у процес навчання,  

стати його невід'ємною складовою. Не є справедливим оцінювання того, чому 

учитель не навчив учнів. Дуже важливо, щоб оцінювання та оцінка мали виховний 

характер та сприяли оптимізації процесу навчання.  

- Відкритість: оцінювання має бути відкритим, його критерії та стратегія повинні 

бути відомими учням заздалегідь. Відкритість також передбачає залучення до розробки 

критеріїв та способів оцінювання самих учнів, як і можливість оцінювання ними 

власної діяльності.  

- Зрозумілість: форми оцінювання, цілі та процес оцінювання мають бути 

простими та зрозумілими учням, доступними та зручними у використанні. Оцінювання 

має стимулювати навчальну діяльність та соціальну активність учня, даючи 

можливість не тільки контролювати але й навчати.  

Проблема оцінювання сформованості основних груп компетентностей належить до 

найменш розроблених та найбільш серйозних проблем, пов'язаних з упровадженням 

компетентністного підходу до навчання на уроках математики, адже наша система 

навчання мала прецеденти тільки предметного оцінювання. В усякому разі її 

розв'язання має бути централізованим, а критерії оцінювання сформованості основних 

груп компетентностей - такими ж офіційними, як уже давно відомі «Критерії 

оцінювання навчальних досягнень учнів». 
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АННОТАЦИЯ 

 

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ УЧАЩИХСЯ 

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

В статье рассмотрена проблема формирования математической компетентности учащихся в 

процессе изучения предметов математического цикла, обоснованно ее функции, содержание, 

структуру. 

Ключевые слова: математическая компетентность, учебно-познавательная деятельность, 

активизация, мотивация. 

 

THE SUMMARY 

 

COMPETENCE APPROACH TO STUDENT LEARNING 

THE LESSONS OF MATHEMATICS 

In the article the problem of formation of mathematical competence of students in the process of 

studying mathematics cycle, grounded its functions, contents, structure. 

Key words: mathematical competence, educational and cognitive activity, activation, motivation. 
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ГРА ЯК КУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОЇ 

КУЛЬТУРИ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
 

ІВАНОВА В.В., КУЛЯ А.М. 
Мукачівський державний університет 

 
У статті проаналізовані різні підходи вітчизняних та зарубіжних науковців до проблеми гри; 

зроблений акцент на розгляді гри як культурного простору, через який здійснюється розвиток 

комунікативної культури дошкільника. Визначені основні завдання, які вирішуються педагогами та 

батьками в дитинстві. Окреслено принципи педагогічного проектування культурно-ігрового простору. 
Ключові слова: гра, культурно-ігровий простір, індивідуальність, комунікативна культура. 

 

Гуманістична модель освіти змінила в Україні погляд на дитинство і дитину, на 

процес її виховання, позначила пріоритетні цінності та права особистості на свободу, 

рівність, любов, повагу та ін. Гра в житті дитини має безмежний потенціал для 

освоєння власних прав, правил життя і свобод для власної реалізації. Гра в субкультурі 

дитинства має свою вікову територію і простір, в якій дорослому важливо визначити 

особливу позицію і надавати дитині допомогу в соціальній взаємодії з іншими. Вона 

займає пріоритетне місце, визначає життєдіяльність дитини, де вона вільно приймає 

самостійні рішення і несе за них відповідальність, але при цьому підкоряється 

правилам життя. Якщо орієнтуватися на теоретичні положення М.М.Бахтіна, що «Світ 

культури» - це «світ самої людини», то дитина в грі виступає не як пасивний об'єкт 

впливу дорослого, а як суб'єкт, що творить свій простір життя і зберігає себе в ньому. 

Гра є простором, де в діяльності проявляються реальні та ігрові відносини, 

ціннісні орієнтири і норми комунікацій. Вона формує стійкий образ свого «Я» як 

особистості, що володіє тими чи іншими якостями, і соціокультурним досвідом 

комунікацій, поведінки та спілкування. Цінність гри полягає в тому, що вона формує 

міцний тип поведінки, в процесі чого дитина як би «приміряє» на себе той чи інший 

образ відносин, емоцій і способів взаємодії. Обговорення спільного задуму гри, правил 

і способів досягнення цілей, регулювання взаємин, укладення «договору» між дітьми і 
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дорослими, між однолітками - все це створює умови для розвитку досвіду культури 

комунікацій, поведінки та взаємодії. 

Об’єкти та методи дослідження 
Проблема гри цікавила вітчизняних і зарубіжних філософів, психологів і 

педагогів в різні часи і в різних контекстах, де вони намагалися виявити специфічну 

природу гри і її цінність в розвитку дитини. Гра завжди розглядалася як один з 

механізмів навчання, виховання та розвитку. У науці склалася універсальна концепція 

гри у розвитку особистості. Дослідження смислового поняття «гра» показують всю 

ступінь складності даного явища, так як «гра» є збірне поняття і, як зазначає 

М.С.Каган, «матеріальний прояв спілкування людей, яке набуває тут специфічний 

характер «спілкування заради спілкування». [5] 

У зарубіжному досвіді гра вивчалася як: вільна діяльність, що дозволяє змінити 

ставлення до самого себе, проектувати самого себе, забезпечити самовипробування, 

самоперевірку (Б.Саттон-Сміт); форма самовираження особистості, де вона наділяється 

активністю, ментальною енергією (В.Мітчеллом, У.Томас та ін.); потреба до нового, 

безпеки, реагування, визнання (У.Томас); самоорганізуючий динамічний механізм, що 

дозволяє особистості відновлювати рівновагу з середовищем і пристосовуватися до 

мінливих умов існування (Ж.-Ж. Піаже); основа зародження вищих проявів людського 

духу - культури, мистецтва, науки, завдяки її символічним характеристикам (З. Фрейд); 

засіб розвитку лідерства, соціальних навичок, способів досягнення успіхів, прояви 

симпатій та ін. (К.Гросс). 

У вітчизняній педагогіці та психології гра традиційно розглядалась в соціальному 

контексті: час життя, самостійності, самотворення дитини, що залишає глибокі сліди на 

все подальше життя (К. Д. Ушинський); як реальна область життя, де дитина діє з 

предметами, відтворює й імітує відносини, сприйняті з реальності (Л.С.Виготський, 

М.І.Лісіна та ін.); умова соціалізації та розвитку творчості (Д. Б. Ельконін); 

спілкування, що створює систему відносин і ситуацію розвитку особистості (Л.ІЛісіна); 

соціально-педагогічна форма організації всього дитячого життя, «дитячого 

суспільства» (Г.П.Щедровицький). 

Постановка задачі 

Мета статті – виявити ступінь розробленості проблеми розвитку комунікативної 

культури дошкільників в аспекті гри як культурного простору. 

Результати та їх обговорення 

Л.С.Виготський зазначав, що гра є розумна і доцільна, планомірна, соціально-

координована, підпорядкована відомим правилам система поведінки, де дитина 

«приміряє» на собі ще не використані,  не обрані нею можливості. [4]   За твердженням  

Д. Б. Ельконіна, соціальний і виховний характер гри визначається поєднанням 

людської діяльності, яка проявляє завдання і норми відносин між людьми. [11]  

Простір дитячої гри перебудовує поведінку дитини на основі засвоєних 

культурних, моральних норм і правил, моделює соціальні відносини і активно 

конструює нові форми діяльності. Вона здатна відтворювати не тільки людські 

відносини, а й культурні цінності. Введення правил і цінностей в простір гри дозволяє 

дисциплінувати поведінку дитини і створювати передумови для самоврядування та 

самовираження. Простір гри, який визначається як феномен культури, оскільки в ньому 

міститися задані культурою засоби і зміст комунікації, цінності та правила, функції 

життєдіяльності дитини. Виходячи з цього, ми визначаємо переваги культурно-ігрового 

простору в тому, що дитина-дошкільник перебуває в пошуку свого місця в грі, 

комунікаціях, позиції по відношенню до іншого в порівнянні з іншими формами і 

засобами виховання, навчання і розвитку. У нашому розумінні культурні зразки життя 

- це система впливів і взаємодій дітей, які забезпечують соціальні умови реалізації 
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культурних потреб - творчих, естетичних, соціально-емоційних, в безпечній 

життєдіяльності. 

Гра як засіб трансформації культури мала власний сенс і створювала специфічний 

культурно-ігровий простір, який полягає в наступному: 

-збереження роду і збереження здорового майбутнього покоління                      

(В.О. Ключевський та ін.); 

-передача культурної спадщини з роду в рід, із століття в століття, від одного 

народу до іншого, за умови надання дітям широкої свободи дій, самостійності й 

самодіяльності (Є.А.Покровський); 

-в розвитку відчуття свободи, ризику, почуття любові, симпатії, дружби, 

співчуття (М.А. Александрова); 

-забезпечення безпеки процесу вживання дитячої душі в сучасну їй соціально-

психологічну обстановку (В.В.Зеньковський) 

У грі розгортається «культурний час», який забезпечується ситуаціями і подіями, 

правилами, які виробляються або дитячим співтовариством, або за власним бажанням 

граючого» тобто особисті правила. Підпорядкованість загальних і особистих правил 

породжує задоволення від гри, стабільність відносин і потреба повторити гру. Особисті 

правила, встановлені граючими, можуть створювати ситуації, або порушують порядок 

звичних ігрових дій, або спонукають дитину до вільного самовияву. У тому й іншому 

випадках гра набуває новий стимул, новизну, гостроту.  

Незважаючи на те, що правила як би консервують гру і прищеплюють 

моральність дитині, але, в свою чергу, вони ж створюють ситуацію свободи вибору 

способів перебудови гри і відносин у ній. Гра як культурно-ігровий простір, де 

прийняті дітьми правила створюють умови свободи і необхідності, заданості та 

відкритості до експериментування, імпровізації.  

Соціальний, культурний і особистісний сенс гри у забезпеченні та збереженні 

здоров'я дитини полягає в тому, що за допомогою ігрових дій дитина без шкоди для 

власної особистості і здоров'я  може входити в дитяче співтовариство, вільно 

самопроявляється в ньому, знаходити способи саморегуляції. Формуючи комунікативні 

та ціннісно-орієнтаційні здібності дитини, гра реалізує свій культурний і соціальний 

потенціал, зберігає своє місце в соціалізації дитини та її культурному розвитку. 

Цінності, відображені в правилах, дозволяють закласти в дитині основи для 

осмислення відносин її внутрішнього світу і зовнішнього світу, визначити кордон між 

«хочу», «я сам» і «свобода, гідність, незалежність».  

Створення комфортних міжособистісних відносин суб'єктів гри за допомогою 

правил забезпечує комфортне спілкування між гравцями. Й.Хейзінга, розглядаючи гру, 

пише: «Гра є добровільні дії або заняття, які здійснюються всередині встановлених меж 

місця і часу по добровільно прийнятим, але абсолютно обов'язковим правилам, з метою 

укладеною в ньому самому, супроводжуване почуттям напруження і радості, а також 

створенням «іншого буття», ніж «повсякденне життя» [10]. Саме наявність правил у грі 

визначає ступінь активності дитини в досягненні її цілей. 

Саме гра створить простір свободи, де кожен може проявити свою впевненість і 

майстерність. Потреби визначають зміст гри - виразитися, одержати задоволення, 

позбутися внутрішніх конфліктів і напружень. Грою відстоювалася свобода 

особистості і харчувалася творчість, що визначалося мотивами та установками 

особистості. Є.А.Покровський відмічав, що зі школи ігор може вийти людина, дійсно 

здатна до подальшого самовдосконалення, в грі є вільне вираження душевних і 

фізичних сил. [8] 

У просторі гри створюються передумови для розвитку різних соціальних умінь і 

відносин, які і підтримують дитину в складному суперечливому світі дорослих. У 
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культурному просторі гри поєднуються воєдино природне і соціальне, природне і 

людське, соціальне і культурне, забезпечуючи таким чином позитивні результати у 

розвитку особистості. Ігровий простір створює особливу субкультуру дитинства і 

дозволяє дитині постійно самовиражатися і проявляти індивідуальну позицію. 

Соціальні відносини, створені в субкультурі дитинства в ігровому просторі, на наше 

переконання, можуть забезпечити дітям спосіб підтримувати один з одним соціально 

комфортні і емоційно позитивні відносини.  

Гра визначається нами як субкультура дитинства і засіб культури, що забезпечує 

розвиток якостей та здібностей особистості, сприяють їй бути успішною та 

індивідуальною в соціальному співтоваристві. Основними суб'єктивними складовими 

індивідуальності, на думку ряду вчених, виступає система смислових відносин, 

ціннісних орієнтацій, світогляду, совісті і віри з приводу того, що таке добре, погано і 

до чого людина байдужа в житті (К.А.Абульханова-Славська, В.С.Біблер, ВЛ.Зінченко, 

В.С.Мухіна, В.І.Слободчіков та ін.).  

Індивідуальність - це прагнення до актуалізації, тобто прагнення реалізувати свої 

здібності з метою збереження життя та набуття свого творчого «Я». Становлення 

індивідуальності дитини складається з дошкільного віку (Л.С. Виготський, 

А.В.Запорожець, В.С.Мухіна, Д. І. Фельдштейн та ін.). Саме в цей період формується 

індивідуальний шлях життя людини, коли дитина відсторонює минулий досвід життя 

своїх батьків. Вона починає самостійно проявляти соціальну і творчу активність, 

змінює її спрямованість. У дитинстві дитина починає писати історію свого життя 

(біографію) в реальному часі і просторі, змінюючи самостійно тим самим ситуацію і 

свій образ. Так складається індивідуальний стиль життя і індивідуальна траекторія 

розвитку, «авторство власного життя» (В.І.Слободчіков). «Поняття індивідуальність, - 

стверджує В.І.Слободчіков - вказує на те, що людина з усього різноманіття соціальних 

ролей і функцій, сукупністю зв'язків і відносин з іншими виділяє своє, власне; робить їх 

абсолютно цінним змістом свого справжнього «Я».  

Гру можна визначити як яскраву і неповторну «подію» у житті дитини, де вона 

пізнає засобами культури систему «Я - світ» і здійснює пошук власного способу 

утвердження в житті. На думку Д.І.Фельдштейна, гра забезпечує орієнтацію дитини в 

найзагальніших функціональних проявах життя людей, їх соціальних функціях і 

відносинах; на основі гри виникає і розвивається уява дитини і символічні функції. 

Створені у грі ситуації вибору спрямовують дитину до свободи, дії, чистоти, де вона 

знаходить нову культуру і звільняється від старого. [9] 

Співвідношення понять «правила» і «свобода»  не є взаємовиключними. На наш 

погляд, правила, які осягає дитина за допомогою культурних зразків, є певним 

соціокультурним механізмом захисту дитини від негативних, випадкових впливів або 

ситуацій, в правилах закладена можливість бачити себе через інших, виділити 

позитивні і негативні дії, уникнути невдачі. Правила можна визначити як орієнтири для 

виживання, пізнання, існування в суспільстві. Свобода ж проявляється саме у виборі 

точної і вірної дії, вчинку, які приведуть дитину до творчого успіху як показника 

самодостатності і самоцінності. 

Свобода як стан особистості дозволяє людині окреслити в співтоваристві інших 

людей ступінь автономності як кордони своїх позицій і соціальної ролі. З самостійного 

вибору правил і дій народжується характер особистості, індивідуальність і створюється 

її біографія. М.Веллер писав «що правила - це свобода, а вільна людина може вибрати 

будь-який шлях в навколишньому просторі». Саме гра дає дитині відчуття волі, надає 

максимум можливостей перетворювати себе і світ. У грі дитина стверджує право 

робити індивідуальний вибір - «я хочу», «я сам можу». Це право бути вільним вона 
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використовує для фантазії, уяви, творчості. Прагнення грати можна розглядати як 

інстинкт життя, тягу до знань і потребу випробувати себе. 

Сучасний розвиток освіти в контексті культури вимагає подготовки вихователів, 

вчителів, здатних проектувати культурний простір як дитячу «планету», де 

створюється культурне та собистісне середовище. У просторі гри перетинаються права, 

правила і свободи дитини, страждання і співчуття, цікавість і допитливість. На цьому 

перетині закладається програма людини, реалізуються бажання діяти, 

самостверджуватися і зайняти своє місце серед інших. 

Культурно-ігровий простір забезпечує «перетікання» цінностей і антицінностей, 

світу дитячого та світу дорослого. Тут створюється середовище діалогу культури і 

особистості, що дозволяє кожній дитині набути досвіду вести діалог «вступати в 

комунікації, що приводить до згоди і приняття цінностей інших, проявити 

індивідуальність (особистісну, соціальну, творчу, комунікативну). Педагогу відведена 

роль організатора умов для вільного прояву соціальної та творчої ініціативи дитини і 

надання йому педагогічної підтримки в освоєнні прав і правил, що регулюють ігрові та 

реальні відносини у соціальній групі дітей.  

Якщо спиратися на теоретичні положення про гру як вільну, добровільну 

діяльність, то ми можемо стверджувати, що саме простір свободи в грі дає можливість 

дитині самостійно і добровільно досягати результатів. Це переконує в необхідності 

підтримувати культурний простір  гри як середовище індивідуального, творчого, 

вільного самовираження дитини. 

Проектування культурно-ігрового простору як середовища, де здійснюється 

педагогічна підтримка дітей, що мають особистісні проблеми, має спиратися на сучасні 

концепції дитинства, що розкривають ідеї; 

- нового образу дитини, заснованого на розумінні її як суб'єкта розвитку та 

визнання за нею права на вільний саморозвиток; 

- цілісності життєдіяльності особистості в дитинстві і наповнюваності її 

культурними змістами; 

- дбайливо - охоронного відношення до душевного життя дитини і підтримки її 

дитячої індивідуальності; 

- сензитивного періоду в психічному розвитку дитини; 

- діалогу культур, образів, стилів поведінки та засобів спілкування дорослих і 

дітей як технології розвитку особистості; 

- світу дитинства як події життя людини; 

- дитинства як цінності суспільства, держави, нації, освіти та розвитку 

особистості.  

Основними завданнями, які вирішуються педагогами та батьками в дитинстві, 

позначені: 

- забезпечення переходу дитини зі світу дитинства у дорослий світ, зі світу 

власної природи в світ соціальності і культури; 

- підтримка триєдності у розвитку природного, соціального і культурного; 

- створення культурного середовища розвитку особистості і надання їй допомоги 

в знаходженні свого місця в культурі (вибір мети, життєдіяльноті, способів культурної 

реалізації та ідентифікації); 

- надання допомоги дитині та підтримки в подоланні криз і розвитку дитячої 

творчості; 

- забезпечення випереджаючої функції освіти (знання про закономірності 

розвитку особистості, смислове взаємопроникнення знань про світ і людину); 

- забезпечення умов для освоєння законів підтримки власного здоров'я і 

розуміння його як особистої та державної цінності; 
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- розвиток індивідуального творчого потенціала особистості, як її особистої 

свободи і національної цінності; 

        - розвиток духовності, інтелекту та соціальності. 

Сьогодні дискутується питання про субкультуру Дитинства як розриву в культурі, 

де проявляється втрата спадкоємності поколінь, духовних звязків та культурної 

ідентичності, моральне й естетичне спустошення, наростання міжособистісних і 

національних конфліктів та ін. Вирішення таких протиріч бачиться у відтворенні, 

трансляції, збереженні цінностей культури, які повинні бути зрозумілі дорослому і 

маленькій дитині. Вони надають простору культурі і простору життя людини на 

індивідуальному та соціальному рівнях - цілісність як систему різноманітних зв'язків, 

залежностей, відносин, що призводять до погодження, розуміння, прийняття світу. У 

ранньому дитинстві особливу цінність набуває гра, яка розглядається нами як 

культурний простір і педагогічний засіб цілісного розвитку особистості дитини та 

профілактика міжособистісних конфліктів дітей в полікультурному та 

багатонаціональному співтоваристві дітей і дорослих. 

Проектування культурно-ігрового простору є цілеспрямованою діяльністю 

педагога, яка здійснюється на принципах: 

-усвідомлення суб'єктами свого місця в соціумі, співтоваристві, ролі та місця в 

соціальній структурі через сприйняття базових цінностей та смислів в якості 

особистісно значущих; 

-єдність цінносно-смислового поля взаємодії всіх суб'єктів; 

-естетизації середовища життєдіяльності суб'єктів шляхом створення позитивного 

настрою і відносин дітей і дорослих до гри. 

У просторі гри відбувається «вростання» культури в психіку дитини і 

«вростання» дитини в культуру методами опредмечення знарядь і засобів культури, 

грою слів і самовираження, словотворчістю, вільним експериментуванням з мовною 

матерією, знаками і символами культури, імітування образів значимого дорослого, 

персоніфікацією дорослого і дитини, способами перетворення соціокультурного 

досвіду. Завдання педагога, в цих подіях допомогти дитині шукати, думати, діяти, 

творити. Діти в цих подіях набувають соціальний і культурний досвід життя, втілюють 

свої ролі, накопичують естетичні враження і моральний досвід. Діти стають 

причетними до співпереживань і думок іншого, вчаться проникати у внутрішній світ 

іншого, усвідомлювати власний. 

Ефективність культурно-ігрового  простору, де здійснюється педагогічна 

підтримка дитини, визначається проявом у поведінці, спілкуванні, відносинах і 

діяльності таких особистісних його характеристик: особистісні смисли - виникнення 

базової довіри до світу; турбота, любов, увага; відчуття довіри до самого себе; почуття 

власної гідності; особиста незалежність; самостійність і активність; потреби - дитини з 

пізнанні різних світів «Я» у спілкуванні зі ровесниками і дорослими; пізнавати світ 

культурними засобами; створити щось самоцінне; здатність - віддавати і приймати; 

здійснювати вибір і нести особисту відповідальність; здійснювати особистісну дію, яка 

регулює стосунки дітей у спільноті; розмовляти і домовлятися з однолітками і 

дорослими; спонукати до внутрішньої і соціальної дії; вміння - сказати «ні» 

(утримувати автономність, особистий простір і правове поле) і «так» (відповідальність 

за свої дії, мужність бути незалежним); компетенціі - розуміти благо правил у житті 

людей, освоїти правила діалогу (говорити все і відчувати співрозмовника, відчувати 

час спілкування. 

В епоху інтенсивних міграцій, урбанізації, загострення національних протиріч, 

інтенсивного взаємовпливу культур - діалог в українській педагогіці починає 

проявлятися не тільки як засіб досягнення згоди, вирішення протиріч, встановлення 
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дружніх відносин, він стає нормативною природною формою життя суспільства. 

Однак, в реальному дитячо-дорослому просторі, в часності в ігровому середовищі, 

діалог рідко буває рівноцінним, тому що дорослий відчуває перевагу над дитиною, не 

завжди терпимий до її потреб, або не розуміє їх. Використання діалогу в процесі гри в 

якості педагогічної технології дозволяє виробляти нову політику між поколіннями: 

зайняти правильну позицію, зняти авторитарність, зневагу до дитини і емоційну 

нестриманість, утвердити довіру дитини до світу, надати допомогу в освоєнні 

цінностей та смислів життя. Відсутність діалогу в грі призводить до фрустрації, 

психічних травм, блокує розвиток здатності до діалогу і негативно впливає на 

мовленнєвий, інтелектуальний, психічний і особистісний розвиток дитини. 

Проектування культурно-ігрового простору дошкільного навчального закладу з 

метою надання педагогічної підтримки дитині у вирішенні її особистісних проблем. В 

даний час пошук вчених і практиків в галузі педагогічної освіти спрямований на 

створення в освітніх і соціальних інститутах умов, що забезпечують підготовку кадрів, 

здатних вивести країну з економічної, соціальної та духовної кризи, впливати на 

соціально-освітню, культурну ситуацію суспільства, готових самореалізуватися в 

особистісному і професійному житті, самостійно вирішувати численні проблеми, 

поставлені перед ними життям.  

Для сучасного фахівця залишається проблемою виховання дитини в культурно-

ігровому просторі щодо типу особистості, статевої ідентифікації, наявних у дитини 

проблем у комунікації, емоційній та інтелектуальній сферах, способу життя сім'ї, її 

ціннісних орієнтації. Життєве кредо педагога і результативність його діяльності 

визначається його культурними ідеалами, ціннісними орієнтаціями, результатами 

виховання.  

Шляхи вирішення вбачаються у зміні змісту державних освітніх стандартів, в 

посиленні гуманітарних навчальних освітніх програм (культура, естетика, етика, 

психологія), які дозволяють виховувати почуття, звертатися до емоціональних, 

моральних механізмів людської психіки. Сьогодні суспільство та особистість встали 

перед необхідністю зустрічного руху один до одного у виконанні своїх соціальних та 

професійних обов'язків, у подоланні розривів між ними. У системі професійної освіти 

посилено увагу до пошуку інноваційних моделей діяльності освітніх установ 

педагогічних технологій, що дозволяють розвивати новий тип професіонала як 

активного діяча в соціумі та педагогічному співтоваристві. Необхідність 

прогнозування, проектування, моделювання освіти в цілому і її окремих складових 

(соціальний масштаб, ступінь і профіль освіти) обумовлена зміною системи цінностей 

в соціумі, що і виступило спонукальною силою, причиною зміни поглядів на взаємодію 

цінностей і освіти, на ставлення культури та освіти, на місце цінностей в культурі, 

суспільстві, історії.  

Висновки 

Таким чином, в дошкільному дитинстві задається певний старт на подальшу 

діяльність і на створення власної історії життя в культурному просторі гри. В 

унікальний період життя людини - дитинство - народжується і унікальна цінність 

особистості - індивідуальність. Індікатором розвитку індивідуальності дитини виступає 

її активність, творча діяльність, яка втілює кращі досягнення дитини в цей період 

життя. Проходячи свій індивідуальний шлях, свою життєву траекторію, дитина 

створює власну картину життєвого шляху в своїй самосвідомості і будує її відповідно з 

духовними цінностями суспільства. 
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АННОТАЦИЯ 

 

ИГРА КАК КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО РАЗВИТИЯ  КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

            В статье проанализированы различные подходы отечественных и зарубежных ученых к 

проблеме игры; сделан акцент на рассмотрении игры как культурного пространства, через который 

осуществляется развитие коммуникативной культуры дошкольника. Определены основные задачи, 

которые решаются педагогами и родителями в детстве. Очерчены принципы педагогического 

проектирования культурно-игрового пространства. 

            Ключевые слова: игра, культурно-игровое пространство, индивидуальность, коммуникативная 

культура. 

 

THE SUMMARY 

 

GAME AS CULTURAL SPACE DEVELOPMENT THE COMMUNICATIVE CULTURE OF 

PRESCHOOL CHILD 

Different approaches of native and foreign scientists  to the problem of game are analysed in the 

article; the accent  is done on consideration of game as cultural space through its development is carried out the 

communicative culture of preschool child. Basic tasks which are decided by teachers and parents in childhood 

are defined. The principles of the pedagogical designing in a cultural and playing space are defined. 

Key words: game, cultural and playing space, individuality, communicative culture. 
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УМОВИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ, ЩО 

ВИЯВЛЯЮТЬ ФІЗИЧНЕ НАСИЛЬСТВО В ОСВІТНІХ УСТАНОВАХ 

 
ОРОС О.Б. 

Мукачівський державний університет 

 

У статті висвітлено основні умови розвитку соціальної компетентності дітей, що схильні до 

фізичного насильства в освітніх установах. Особливу увагу зосереджено на теоріях соціальної 

компетентності, зокрема тих, що пояснюють її дефіцит. 

Ключові слова: фізичне насильство, діти, соціальна компетентність. 

 

Сьогодні в суспільстві спостерігається стрімкий процес глобалізації, наслідком 

якого є соціальні та економічні зміни. В цих умовах все більші надії покладаються на 

індивідуальні ресурси та досягнення підростаючого покоління. Це необхідно для 

подолання типових завдань розвитку: вступ до дитячого садочку, перехід до школи, до 

професії, інтеграція у нові колективи – суспільство. З іншого боку, частка дітей з 

девіантною поведінкою у суспільстві досить висока. Дослідження показують, що 

насильство, грубість, агресія широко розповсюдженні. Дітям із різним соціальним 

статусом притаманні шкідливі звички: паління, вживання алкоголю, наркотиків. Вчені 

прогнозують, що у майбутньому проблеми із соціальною адаптацією дітей та їх 

здоров‘ям постануть ще гостріше. Основними причинами можуть бути зростання 

частки відносної бідності, обмежений доступ до освіти, причому одночасно зростають 

вимоги до індивідуальних вмінь та кваліфікації. Саме тому актуальною темою для 

дослідження є розвиток та сприяння соціальній компетентності у дітей, що схильні до 

фізичного насильства. З одного боку, соціальна компетентність як ресурс розвитку або 

фактори реалізації можуть підтримувати належний рівень психічної та соціальної 

адаптації. З іншого боку, дослідження свідчать, що соціальна компетентність є 

важливою для академічних досягнень. Різні аспекти питання соціальної компетентності 

дітей із девіантною поведінкою розробляли Лінда Розе-Краснор, Дан Олвеус, Франк Д. 

Алзакер, Ентоні Сюттон,  Тоні Сміт,  Джон Светенгам, Енріка Кіуцці, Ада Фонці, 

Міхаєль Берті, Агент Брігі, Розаріо Ортега.  

Мета статті – розглянути розвиток соціальної компетентності дітей як 

можливість знизити рівень проявів фізичного насильства. Завдання: 

1.Розглянути теорії соціальної компетентності, зокрема ті, що пояснюють її 

дефіцит. 

2.Дослідити особливості проявів фізичного насильства дітьми. 

3.Розкрити можливості розвитку соціальної компетентності дітей, що схильні до 

фізичного насильства     

Соціальна компетентність – здатність індивіда ефективно взаємодіяти з 

оточуючими його людьми в системі міжособистісних відносин. Соціальна 

компетентність включає в себе вміння орієнтуватися в соціальних ситуаціях, правильно 

визначати особистісний та емоційний стан інших людей, обирати адекватні способи 

поведінки з ними та реалізовувати ці способи в процесі взаємодії. Особливу роль 

відіграє вміння поставити себе на місце іншого.                                                     

Модель соціального опрацювання Кріка і Додже пояснює насильницьку 

поведінку дітей як дефіцит соціальних компетенцій, який спирається на проблеми 

переробки інформації.  

Як показують дослідження С. Перрен, М. Гробена, С. Стадельмана, дефіцит 

соціальної компетентності та як наслідок проблеми з однолітками пов‘язані з 
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розвитком патопсихологічних симптомів. Поведінка у соціальній ситуації має особливе 

значення для психічного розвитку дитини. Якщо відштовхуватися від загального 

визначення соціальної компетентності як здатності задовольняти власні потреби та 

досягати цілей і одночасно звертати увагу на цілі і потреби інших, то слід розрізняти 

два основні виміри соціальних навичок : способи дії, направлені на досягнення власних 

цілей у соціальній взаємодії (вступати в контакт, бути комунікабельним), з іншого 

боку, форми поведінки, в яких потреби інших осіб стоять на першому місці (про 

соціальна кооперативна поведінка). Ці соціальні стратегії можна визначити, як 

поведінку, спрямовану на себе та направлену на інших. Можна припустити, що дефіцит 

в обох вимірах здійснює різний вплив на індивіда та його стосунки з оточуючими. 

Дефіцит у поведінці, спрямованій на себе, негативно впливає на емоційне самопочуття. 

Порушення у другому вимірі провокує непорозуміння та проблеми з оточенням. Отже, 

значний рівень дефіциту соціальної компетентності у стратегії, направленій на 

оточуючих, спостерігається у дітей, що застосовують фізичну силу проти однолітків та 

молодших дітей. Кеп досліджував зв'язок між агресивною та кооперативною 

поведінкою школярів та їх емоційним пристосуванням. Результати свідчать, що 

депресивний стан дітей пов'язаний із низьким рівнем кооперативної поведінки та 

високим рівнем агресивної поведінки. Дослідження чітко показує, що дефіцит 

соціальної компетентності також пов'язаний із низьким рівнем емоційного 

пристосування. Генріксон і Рюдель досліджували вплив соціальної компетентності  і 

компетентної поведінки однолітків на рівень інтеграції в групі. До соціальної 

компетентності автори віднесли, що про соціальну поведінку і соціальну ініціативу. На 

основі спостереження за поведінкою дітей в шкільному колективі, її поділено на три 

категорії: агресивна, відстала, соціально компетентна. Виявилось, що діти, які 

демонструють компетентну поведінку відносно однолітків, краще інтегруються у 

колектив однолітків (відносини приязні). Агресивна поведінка дітей є найбільшою 

спонукою для негативних відносин з однолітками. Отже, агресивна поведінка дитини 

провокує у однолітків аналогічну відповідь. За даними нашого дослідження, значна 

частина дітей вказали, що на застосування фізичної сили неповнолітніх найчастіше 

штовхає непорозуміння, дурість, жорстокість, агресія – 31,7%. З одного боку, головна 

проблема в даному випадку є неспроможність конструктивно вирішити певні 

конфліктні ситуації, або ж елементарна дурість, які свідчать про дефіцит соціальної 

компетентності у неповнолітніх. З іншого боку, неповнолітні чітко вказують на 

наявність у них значного рівня агресивності, яка здатна перетворюватися у прояві 

фізичного насильства. 

З метою дослідження особливостей проявів фізичного насильства дітьми нами 

проведені індивідуальні опитування (N=21) дітей, які перебувають під вартою в СІЗО 

та ІТТ  МВС України в Закарпатській області, за злочинні дії, які передбачають 

застосування фізичного насильства (злочини проти життя та здоровя особи – Ст. 115-

145 ККУ). 

В результаті проведення дослідження, ми отримали наступні результати: діти, 

які вказали негативний вплив оточення як причину застосування фізичного насилля, 

відзначилися більш негативним відношенням до потерпілого 0,328196; діти, які 

застосували фізичну силу через бажання самоствердитись відчували до потерпілого 

менш негативні емоції -0,38131 (Фізичне насилля слугувало засобом для 

самоствердження, тому було менш забарвлене емоціями, а було частиною більш 

продуманої, спланованої стратегії ). Це підтверджує також обернений зв‖язок між 

причиною проявів фізичного насилля – бажання самоствердитись та емоційним станом 

під час події  -0,40923. Також встановлено зв‖язок між рівнем визнання провини 

дитини та причиною застосування фізичної сили – потреба самоствердитись. Рівень 
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відчуття провини значно нижчий у випадку, коли прояв фізичного насилля є засобом 

самоствердження. -0,26491.  

Емоційний стан під час події тим більш негативно забарвлений, чим більше 

неповнолітні проводять вільний час на вулиці 0,378918. Рівень визнання провини 

вищий, якщо прояв фізичної сили неповнолітнього – це немотивований вчинок  

0,444262. Більша кількість учасників події обумовлює нижчий рівень визнання 

провини неповнолітнім  -0,21923. Таким чином, можна зробити висновок : у дітей, що 

схильні до проявів фізичного насильства, спостерігається в більшій мірі дефіцит 

соціально-моральної компетентності. 

Моніка Келлер і Гюнтер Беккер пропонують модель розвитку соціально-

моральної компетентності, у центрі якої стоїть досвід близьких стосунків. Кожна 

людина щодня постає перед завданням інтерпретувати міжособистісні ситуації та 

вирішувати конфлікти. Це потребує соціального розуміння та достатнього рівня 

засвоєння моральних цінностей. Крізь призму соціального розуміння сприймаються 

фактичні дані ситуації та перспективи залучених у ситуацію осіб. Крізь систему 

моральних цінностей оцінюються фактичні дані на предмет відповідності чи 

невідповідності принципам моралі. Стратегії дії охоплюють різні форми вирішення 

міжособистісних конфліктів. Найбільш вразливою категорією є діти, через 

недостатність соціального досвіду та соціального розуміння як наслідок, а також  

несформовану ціннісно-моральну конструкцію. Тому для розв‘язання складних 

життєвих ситуацій та конфліктів діти зазвичай обирають найбільш доступний – 

застосувати фізичне насильство проти інших осіб. Модель розвитку соціальної 

компетентності ґрунтується на теорії соціального розуміння і моральних переконань 

Піаже і ґрунтується на чотирьох положеннях, з яких зроблено певні педагогічні 

висновки: 

1.Процеси мислення в значній мірі впливають на мотиви вчинків. Отже першою 

ціллю впливу є мислення. 

2.Розвиток мислення слід розуміти як розвиток організаторських зразків, які 

послідовно нашаровуються одна на одну і містять постійно зростаючий потенціал 

розв‘язання проблем. Отже, для розвитку соціальної компетентності слід сприяти 

поетапному розвитку мислення. 

3.Послідовність стадій  однакова у всіх соціальних верствах та культурах і у всіх 

проблемних галузях. Сприяння  розвитку соціальної компетентності можливе 

незалежно від соціального контексту і сфери, в якій виникла проблема. 

4.Необхідною умовою для розвитку стадій мислення є участь у пізнавальних 

конфліктах, які через старання і конструктивне навчання призводять до вищої стадії 

розвитку. Тому важливим компонентом розвитку соціальної компетентності дітей, що 

схильні до фізичного насильства, є формування теоретичних ситуацій (дискусій) – 

дилем, які містять конфлікт інтересів і можуть створити пізнавальні конфлікти. 

Дискусія повинна орієнтуватися на відповідний рівень розвитку особи. Відповідно, 

дитина зможе отримати досвід задовольняти власні потреби та вирішувати конфлікти 

ненасильницьким шляхом. 

Особливо  важливим компонентом розвитку соціальної компетентності дітей, 

схильних до фізичного насильства, є дружба. Вона включає знання загальних правил 

соціальної взаємодії, уявлення про моральні обов‘язки і міжособистісну 

відповідальність. Емоційна прив‘язаність до друга може допомогти зрозуміти, що 

вирішення конфлікту вимагає більших зусиль, ніж застосування фізичної сили. Близька 

дружба – це контекст, в якому можуть розвиватися здатність координувати спосіб 

бачення себе та інших. У дружбі важливо перейняти перспективу інших не лише 
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когнітивно, але і емоційно, для того щоб знайти задовільне для обох сторін вирішення 

конфлікту,які виправдовують інтимність та близькість у дружбі.  

Отже, соціальна компетентність—це необхідна умова ефективної взаємодії з 

оточенням. Очевидно, що у дітей схильних до фізичного насильства, спостерігається 

дефіцит соціальної компетентності. Це унеможливлює вирішення конфліктних 

ситуацій без застосування фізичної сили. Наше дослідження особливостей проявів 

фізичного насильства дітьми, зокрема детальний аналіз емоційного ставлення до факту 

насильства, показало зв‘язок між причинами проявів насильства та емоційним 

забарвленням події. Ці дані підтверджують: у дітей, що схильні до проявів фізичного 

насильства, спостерігається в більшій мірі дефіцит соціально-моральної 

компетентності. Розвиток соціально – моральної компетентності можливий через 

корекцію соціального розуміння і моральних переконань, особливе місце в цій моделі 

займає здатність дружити. Дружба розглядається як набір дійових компонентів, які 

дозволяють корегувати поведінку дітей з високим рівнем проявів фізичного 

насильства. 
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АННОТАЦИЯ 

 

УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ДЕТЕЙ, КОТОРЫЕ 

ДЕМОНСТРИРУЮТ ФИЗИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ В  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

В статье  рассматриваются основные условия развития социальной компетентности детей, 

которые склонны к демонстрации физического насилия в образовательных учреждениях. 

Проанализированы теории социальной компетентности, а именно, которые обьясняют еѐ дефицит. 

Ключевые слова: физическое насилие, дети, социальная компетентность. 

 

 

THE SUMMARY 

 

TERMS SOCIAL COMPETENCE PROGRESS OF CHILDREN, WHICH DEMONSTRATE 

PHYSICAL VIOLENCE IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS 
Basic conditions of social competence progress of children exposed to physical violence in educational 

institutions are reviewed in the article. Particular attention is focused on theories of social competence, 

specifically those which explain it deficit. 

Key words: physical abuse, children, social competence. 
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ДИДАКТИЧНОЇ ГРИ В      

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ З ДОШКІЛЬНИКАМИ 
 

РОМАН Н., РУСИН Н.М. 
Мукачівський державний університет 

 

У статті розкриваються педагогічні умови використання дидактичних ігор при закріпленні і 

розширенні знань про величину і форму предметів. Значна увага приділяється ролі сприйняття величини 

і форми предметів дітьми дошкільного віку. Водночас авторами подається класифікація дидактичних 

ігор. 

Ключові слова: дидактична гра, чуттєве пізнання, величина,форма предметів. 

 

Постановка проблеми.  Дидактична гра — гра, спрямована на формування у 

дитини потреби в знаннях, активного інтересу до того, що може стати новим джерелом, 

удосконалення пізнавальних умінь і навичок. 

Величезне значення гри в житті маленьких дітей, різноманітність ігор у тих 

самих дітей, їхня схожість у дітей різних країн і різних історичних періодів спонукали 

багатьох вчених шукати пояснення природи і походження цієї гідної подиву дитячої 

діяльності. 

Так, найпоширенішими в XIX - на початку XX ст. були такі теорії гри як теорія 

К.Гросса, теорія Шиллера і Спонсора, К.Бюллера, 3.Фрейда. Наведені ними пояснення 

гри начебто неоднакові, проте всі згадані автори твердять, що в основі гри - інстинкти, 

біологічні потреби дитини і її потяги та бажання. 

Своєрідно пояснюють природу гри інші вчені, такі як А.І.Сікорський, 

П.Ф.Каптєрєв, П.Ф.Лесгафт, К.Д.Ушинський. Вони пояснювали гру як людську 

діяльність дитинства. 

С.Ф.Русова, Є.І.Тихеєва, Ф.Н.Блехер, В.О.Сухомлинський, А.С.Макаренко, 

П.В.Черков, Г.І.Жуковська, Д.Д.Ельконін, А.П.Усова і ряд інших психологів і педагогів 

проаналізували ігри і науково обгрунтували, що це своєрідна дитяча діяльність. 

Проблема гри, як провідного виду діяльності дітей дошкільного віку знайшла своє 

відображення в сучасних психолого-педагогічних дослідженнях : Т.К. Жикалкіної,   

А.А. Смаленцової, Н.А. Васільєвої, Й.А. Венгера, З.М. Михайлової, Л.В. Артемової, 

О.П. Янівської, О.С.Газмана, Н.С.Харитонової, М.В. Богданович, Л. Бородатої, Л.Г. 

Мацюк, В.Д. Прушинської і ряд інших авторів. Ці автори вважають гру провідною 

діяльністю дітей дошкільного віку, розкривають особливості дитячих ігор, 

класифікують їх, подають методичні рекомендації щодо використання гри як засобу 

всебічного розвитку особистості. 

На основі психолого-педагогічних досліджень ми можемо стверджувати, що гра 

- основний вид діяльності дитини-дошкільника, в якій вона найбільше задовільняє свої 

потреби. Отже, головне місце в житті дитини займає гра. 

Метою статті є з'ясування значення дидактичних ігор як засобу формування 

уявлень про форму і величину предметів, педагогічні умови використання дидактичної 

гри в навчально-виховному процесі з дітьми дошкільного віку. 

Вказуючи на дидактичну гру, як на засіб формування уявлень про форму і 

величину предметів ми, насамперед, будемо брати до уваги особливості сприймання 

дітьми дошкільного віку величини і форми предметів, що досліджувались багатьма 

вченими: В.К. Котирло, Г.Л. Березіною, Д.А.Венгером, Т.К. Тарантуєвою та іншими . 

Отже, на основі аналізу досліджень вчених ми можемо стверджувати, що 

формування елементарних уявлень про величину і форму безпосередньо пов'язано з 
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чуттєвим пізнанням цих категорій, зокрема відчуттю і сприйманню. Нагромадження 

чуттєвого досвіду відбувається в результаті встановлення зв'язків між кількома 

аналізаторами: зорово-руховими, дотиково-руховими і іншими. В дидактичних іграх, 

діючи з різноманітними предметами, дитина має змогу нагромаджувати чуттєвий 

досвід тому що дидактичні ігри забезпечують зв'язок різних аналізаторів: зорового, 

дотикового, рухового і ін. Так, наприклад, дидактичні ігри "Чарівний мішечок", "Що за 

ширмою"й інші вимагають від дитини обстеження форми предмета за контуром, що 

забезпечує зв'язок дотикового і рухового аналізатора; ігри "Спортсмени шикуються", 

"Поламані сходинки" і інші забезпечують нагромадження чуттєвого досвіду про 

параметри величини: довжину, висоту, оскільки в них діти виконують таку практичну 

дію як прикладання предметів один до одного при викладанні їх у ряд від найвищого 

до найнижчого ("Спортсмени шикуються"), від найдовшого до найкоротшого 

("Поломані сходинки"). 

        В дидактичних іграх, що спрямовані на формування уявлень про величину 

предметів дії прикладання, накладання, що забезпечують безпосереднє порівняння 

величини предметів, а пізніше - опосередковане порівняння величин, сприяють 

розвитку окоміру - важливої сенсорної здібності без якої процес формування уяви про 

величину предметів у дітей дошкільного віку неможливі. 

Але, як нам відомо, нагромадження чуттєвого досвіду недостатньо для того, щоб 

у дітей дошкільного віку сформувалися уявлення про форму і величину предметів. 

Адже, пізнання дитиною форми і величини предметів здійснюється з однієї сторони, на 

сенсорній основі, а з другої - опосередковується мисленням і мовою. Адекватне 

сприймання форми і величини предметів залежить від практичного досвіду оперування 

з предметами, розвитку окоміру, включення в процес сприймання слова ( мислительних 

процесів: порівняння, аналізу, синтезу, узагальнення ). 

        Оскільки, процес формування уявлень про форму і величину предметів нерозривно 

пов'язано з участю слова, то вихователі дошкільних закладів, організовуючи з дітьми 

ігри повинні сприяти тому, щоб правильно вживалася термінологія, яка є необхідною 

при формуванні уявлень про форму і величину предметів. Не можна при звертанні 

уваги дітей на народні прикмети користуватися словами "однаковий", "такий самий", 

які багатозначні (наприклад, однакові по кольору, формі, величині), тому їх потрібно 

доповнювати словом, що визначає ознаку по якій співставляються предмети (найди 

такої ж величини: довжини, ширини, висоти і т.д.). Коли в відношенні предметів ми 

хочемо підкреслити яку-небудь суттєву ознаку, то говоримо: купи високу ялинку, ляльці 

потрібен низький стільчик і т.д. 

В кожній дидактичній грі результати практичних дій (накладання, прикладання, 

обстеження форми за контуром і ін.) узагальнюються словом, відображаються в мові за 

допомогою слів: довший, коротший, ширший, вужчий, товщий, тощо. Групування 

фігур за особливостями їхньої будови передбачає вживання такої термінології як: 

площинні фігури, об'ємні фігури, кутові фігури, круглі фігури і т.д. 

Коли мова йде про навчання дошкільників, то звісно не мається на увазі пряме 

навчання логічним операціям і відношенням, а підготовка дітей до засвоєння такого 

змісту слів і словосполучень, що визначають ці операції і відношення за допомогою 

практичних дій, що приводять до них. 

Отже, як ми бачимо дидактичні ігри сприяють розвитку логічного мислення, 

адже на основі практичних дій, що здійснюють діти в цих іграх, у них формуються 

уявлення про такі операції, як аналіз, синтез, порівняння, узагальнення тощо. 

Такі дидактичні ігри як "Мовчанка", "Знайди за описом", "Опиши фігуру" 

допомагають дітям засвоїти принцип позначення геометричних фігур словом в 

залежності від їх будови (кількість сторін, кутів і т.д.). Велике значення для розвитку 
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"геометричного мислення" мають дидактичні ігри, в яких основними є дії на 

перетворення фігур (з двох трикутників скласти квадрат або з п'яти паличок скласти 

два трикутники). Серед таких дидактичних ігор можна назвати такі як: "Майстерня 

форм", "Хто швидше", "Умілі винахідники", "Утвори нові фігури" і інші . Всі ці 

різновидності дидактичних ігор розвивають просторові уявлення і основи 

"геометричного мислення", формують у дітей вміння спостерігати, аналізувати, 

узагальнювати, виділяти головне, суттєве. 

Ряд словесних дидактичних ігор, що визначається як засіб формування 

елементарних математичних уявлень про форму і величину предметів, вимагають від 

дітей вміння опосередковувати мислительні дії від практичних дій, а це в свою чергу, 

означає перехід від наочно-дійового мислення до відносно вищої форми мислення - 

наочно-образного, що передбачає оперування образами геометричних фігур, величин, 

предметів, а не конкретними предметами. 

Дидактичні завдання до цих ігор випливають із програмових завдань розділу 

формування елементарних математичних уявлень, зокрема тем "Форма" і "Величина". 

Ряд педагогів і психологів (Удальцова Є.І., Сай К.М.,Васільєва Т.В, Сорокіна Г.І. і 

інші) вважають дидактичну гру лише засобом закріплення знань, одержаних на 

заняттях, в повсякденному житті. Інші (Столяр А.А.,Смолєнцова А.А,Михайлова З.А. і 

інші) справедливо виступають проти такого вузького розуміння значення гри, 

вважають її однією із форм навчання, важливим засобом навчальної роботи. Такий 

погляд на дидактичну гру визначається такими завданнями навчання: дати дітям 

визначений об'єм знань, навчити їх володіти знаннями, озброїти навиками розумової 

роботи, розвивати активність, самостійне мислення. Дидактична гра дає для цього 

великі можливості. 

Т.К.Жикалкіна, визначаючи дидактичну гру як  засіб виховання розумової 

активності у дітей вказує на те, що навчання відбувається тільки при активній 

діяльності дітей. Чим різноманітніше забезпечується інтенсивність діяльності дітей з 

предметом засвоєння, тим якість засвоєння знаходиться на вищому рівні, що залежить 

від характеру організованої діяльності - репродуктивної чи творчої. Вона вказує на те, 

що дидактична гра дає широкі   можливості   для  забезпечення  різного   роду  

пізнавальної діяльності: виконавчої - діти виконують дії за зразком ( викладання з 

геометричних фігур узору за зразком), відтворюючої - діти виконують дії без зразка, 

контролюючої - (гра "Контролери" і інші), перетворюючої (ігри-головоломки), 

пошукової ( "Відгадай", "Майстерня форм" і інші). 

Т.К. Жикалкіна вказує, що характер діяльності дітей в грі залежить від місця 

знаходження гри на занятті, мети. 

В ряді психолого-педагогічних досліджень не залишається поза увагою 

розвиваюча функція дидактичних ігор.. Адже, практичні дії (накладання, прикладання, 

обстеження фігур за контуром, вимірювання величин предметів), що здійснюється 

дітьми в процесі цих ігор, сприяють розвитку сенсорної сфери у дитини (відчуття, 

сприймання, розвиток окоміру). 

Сенсорний розвиток дитини в дидактичній грі проходить у нерозривному зв'язку 

з розвитком у неї логічного мислення і уміння висловлювати свої думки в мові. Щоб 

вирішити ігрове завдання потрібно порівнювати ознаки предметів (форму і величину), 

встановлювати подібність і відмінність, узагальнювати, робити висновок. Таким 

чином, розвивається здібність до суджень, висновків, вміння застосовувати свої знання 

в різних умовах. В роботі з дітьми широко використовуються дидактичні ігри з метою 

розвитку у них вміння послідовно здійснювати розумові дії: аналізувати, порівнювати, 

узагальнювати за певною ознакою, цілеспрямовано думати. 
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Такі ігри як "Чого не стало", "Добудуй сходинки", "Що зайве", "Мовчанка" і інші 

сприяють розвитку довільності психічних процесів.  Ці  ігри вимагають від дітей 

запам'ятати розташування предметів, бути уважними щоб помітити зміни, а отже, 

сприяють розвитку уваги. 

Не можна залишити поза увагою й те, що в дидактичних іграх відбувається 

мовний розвиток дитини. В процесі гри дитина спілкується з однолітками, 

вихователем, висловлює свою думку, зміст практичних дій дитини відображається в її 

мові, активізується словник дитини, збагачується певною математичною термінологією . 

Велике значення для розвитку мовлення дитини мають словесні дидактичні ігри: 

"Впізнай за описом", "Відгадай, про яку фігуру загадка", "Опиши фігуру". Вони 

вимагають від дітей вміння уважно слухати і швидко давати відповідь на поставлене 

запитання, точно і чітко формулювати думку. В іграх "Танграм", "Піфагор", 

"Колумбове яйце", різного роду головоломках і ін. відбувається розвиток творчих 

здібностей дитини, тобто розвиток уявлення і гнучкого, нестандартного мислення. В 

цих іграх діти вчаться виділяти різні ознаки предметів, будувати образ, не тільки вільно 

фантазувати, а й спрямовувати свою творчість на вирішення різних завдань, 

проявляючи при цьому кмітливість (самостійно вирішувати завдання, не спираючись на 

готові прийоми, способи розв'язання). 

В ряді дидактичних ігор відбувається формування у дітей дошкільного віку 

навичок і вмінь контролю і самоконтролю. Так, у дидактичних іграх: "Знайди собі 

пару", "Пасажири займають свої місця", "Найди ключ до свого будинку" і інші, правила 

гри вимагають від дітей контролювати свої дії, тому що, неправильне їх виконання 

приведе до виходу із гри. 

Велику роль відіграють дидактичні ігри у формуванні в дітей навичок і вмінь 

самостійної роботи, до них відносяться ігри, що забезпечують     індивідуальне     

виконання     завдань     кожним     із вихованців. Це можуть бути дидактичні ігри типу 

"Геометричне лото", "Кольорове доміно", ігри з розрізними картинками, ігри на 

створення із геометричних фігур сюжетних і предметних зображень і інші. 

Несправедливо було б не вказати й на таку функцію дидактичних ігор як 

активізація пізнавальної діяльності дітей і формування стійкого інтересу до розв'язання 

навчального завдання. 

Так Л.І. Земцова і Є.Ю Сумкова, заклавши в основу своєї класифікації 

дидактичних ігор цю функцію, визначають сюжетно-дидактичні ігри як "Магазин", 

"Клоун", "Купимо ляльці шкільну форму", "Допоможемо Незнайці", як такі, в яких 

"ненав'язливість використовуваної наочності і ігрова форма завдання сприяють 

активізації мислення, а потім переходять на задній план, коли сюжет перестає будити 

активність дітей. Такі ігри повинні бути побудовані таким чином, щоб недовершеність 

сюжетів забезпечувала легкий перехід від зацікавленості до виконання суто навчальних 

завдань" . 

Л.В. Артемова вказує на те, що "в дидактичній грі мета конкретизується в 

доступній для дитини формі - ігровому завданні, яке звичайно, цікавить дітей, але 

разом з тим породжує запитання: як це зробити? Про способи виконання ігрового 

завдання говориться в правилах гри, цікавих і зрозумілих дітям". /1/ 

На нашу думку на основі аналізу переглянутих  дидактичних ігор,  потрібно 

вказати на те, що функція активізації розумової діяльності дітей і формування стійкого 

інтересу до розв'язання навчального завдання забезпечується прийомами слухової, 

зорової, рухової наочності, зацікавлюючими і доступними запитаннями, загадками-

жартами, моментами несподіванки, елементами    змагання.    Це    досягається    і    тим,    

що    більшість дидактичних ігор включають в себе запитання, завдання, заклик, 

наприклад: "Хто швидше?", "Відповідай зразу!", "Отримай задачу" і т.д. 
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Гра часто ставить дитину в умови пошуку, пробуджує інтерес до перемоги, 

звідси вони прагнуть бути щасливими, зібраними, кмітливими, винахідливими, чітко 

виконувати завдання, дотримуючись правил гри. Отже, дидактичні ігри розвивають у 

дошкільників інтерес до вирішення розумових завдань: успішний результат розумового 

зусилля, подолання труднощів приносять їм задоволення. Зацікавлення грою підвищує 

здібність до довільної уваги, загострює спостережливість, допомагає швидкому і 

міцному запам‘ятовуванню. 

Виховне значення дидактичних ігор зумовлюється тим, що в дидактичних іграх, 

особливо колективних, формуються моральні якості особистості. Діти вчаться 

допомагати товаришам, рахуватися з інтересами інших, стримувати свої бажання. У 

дітей розвивається почуття відповідальності, виховується характер, дисципліна. 

В науковій літературі існують різні підходи щодо класифікації дидактичних ігор 

математичного змісту. Різноманітність цих класифікацій зумовлено, насамперед, 

критеріями, які беруть до уваги автори при  класифікації    дидактичних    ігор. Серед    

критеріїв класифікації дидактичних ігор з математичним змістом помітне місце 

займають такі як: структура дидактичних ігор, функціональне призначення, характер 

використовуваного матеріалу у грі і інше. 

Так, Н.Н. Кудикіна, З.А. Михайлова /6/, групують дидактичні ігри 

математичного змісту, беручи за основу поділу такі критерії як характер 

використовуваного матеріалу. 

Зокрема, Н.Н. Кудикіна дає таку класифікацію дидактичних ігор: 

1) ігри з умовною ситуацією; 

2) ігри, побудовані на основі віршиків; 

3) ігри  інтелектуального  характеру  (адаптовані  до   вікових можливостей 

шестирічних дітей: анаграми, шаради, кросворди,ребуси, загадки). 

Михайлова З.А. виділяє: 

1) ігри з наочним матеріалом; 

2) словесні. 

Ряд авторів, зокрема: Т.К. Жикалкіна, З.А. Михайлова класифікують дидактичні 

ігри, беручи до уваги їхню структуру . З.А Михайлова. на основі цього критерію 

поділяє дидактичні ігри математичного змісту на: 

1) дидактичні ігри 

2) ігри-вправи. 

 Т.К. Жикалкіна робить такий поділ дидактичних ігор: 

1) сюжетно-рольовий; 

2) ігри-вправи. 

Знайшла своє відображення в науковій літературі і класифікація дидактичних 

ігор математичного змісту за таким критерієм як функціональне призначення 

дидактичних ігор. 

Таку класифікацію дидактичних ігор пропонують: А.І. Земцова, Є.Ю. Сумкова, 

О.М Дяченко. 

Т.К. Жикалкіна пропонує класифікації дидактичних ігор математичного змісту, 

виходячи із такої функції як забезпечення різнобічної пізнавальної діяльності дітей. За 

характером пізнавальної діяльності вона їх поділила на слідуючі групи: 

1) ігри, що вимагають у дітей виконавчої діяльності (під час гри діти виконують 

дії за зразком); 

2) ігри, в яких діти виконують відтворюючу діяльність; 

3) ігри, в яких запрограмована контролююча діяльність дітей, інаприклад, гра 

"Контролери" і т.д.). 
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4) ігри, в яких діти здійснюють перетворюючу діяльність 

(наприклад, ігри-головоломки). 

5) ігри,що включають елементи пошукової діяльності (наприклад, гра 

"Відгадай"). 

А.І. Земцова, Е.І. Сумкова  визначають групи ігор за функціями, які вони 

виконують: 

1) ігри, що формують цінний інтерес до розв'язання навчального завдання 

ісприяють активізації мислительної діяльності,зокрема, до них віднесено такі сюжетно-

дидактичні ігри:"Магазин","Клоун" і інші. 

2) ігри, що сприяють розвитку довільності психічних процесів (наприклад 

"Продовжи рахунок", "Назви сусідів", "Не скажу", "Чого не стало" і інші). 

3) ігри, що сприяють формуванню навичок і вмінь самостійної роботи; 

4) ігри,що забезпечують формування навичок контролю і 

самоконтролю ("Вихователь і діти","Контролери" і інші). 

О.М. Дяченко,. Е.П Агаєва визначають групи дидактичних ігор за їх 

функціональним призначенням: 

1) ігри, спрямовані на розвиток сприймання; 

2) ігри, спрямовані на розвиток уваги; 

3) ігри, спрямовані на розвиток пам'яті; 

4) ігри, спрямовані на розвиток мислення дитини; 

5) ігри,спрямовані на розвиток творчих здібностей дитини, 

(тобто розвиток гнучкого уявлення і нестандартного мислення 

дитини). 

Розглянуті нами класифікації дидактичних ігор далеко не висвітлюють 

різноманітність підходів щодо класифікації дидактичних ігор з математичним змістом. 

Отже, проблема класифікації дидактичних ігор займає чільне місце в науковій 

літературі. Звідси, ми можемо пересвідчитись, що групування дидактичних ігор для 

правильного їх використання педагогами має велике значення. 

Висновки. Отже, опираючись на дослідження вчених, ми можемо зробити 

висновок, що дидактичні ігри як засіб формування уяви про форму і величину дають 

можливість не тільки закріплювати, уточнювати, розширювати знання про вихідні 

параметри форм і величин предметів, а й створюють умови для того, щоб  

використовувати ці знання в різних ситуаціях, самостійно оперувати ними при 

розв'язанні дидактичного завдання в грі. 

 Дидактичні ігри дають змогу педагогові здійснювати навчання, вправляння, 

розвиток розумових здібностей дитини, формування цінних рис особистості і взаємин у 

доступній і привабливій для них формі. 
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АННОТАЦИЯ 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИДАКТИЧЕСКОЙ ИГРЫ В УЧЕБНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ С ДОШКОЛЬНИКАМИ 

          В статье раскрываются педагогические условия использования дидактических игр при 

закреплении и расширении знаний о величине и форме предметов. Значительное внимание уделяется 

роли восприятия величины и формы предметов детьми дошкольного возраста. В то же время 

авторами подается классификациядидактическихигр. 

          Ключевые слова: дидактическая игра, чувственное познание, величина, форма предметов. 

 

THE SUMMARY 

 

PEDAGOGICAL CONDITIONS USE DIDACTIC GAMES IN THE EDUCATIONAL PROCESS WITH 

PRESCHOOLERS 

In the article pedagogical conditions of use of didactic games at strengthening and expanding 

knowledge about the size and shape of objects. Much attention is paid to the role of perception of size and shape 

of objects preschool children. However, the authors servedclassificationofdidacticgames. 

Key words: didactic game perceptual knowledge, size, shape objects. 
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CУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА РОЗВИТОК ГАЗОВОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ В 

УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

 
ЛИЗАНЕЦЬ А.Г., БОРКА В.В. 
Мукачівський державний університет 

 
В статті досліджено сучасний стан та особливості  функціонування газової галузі в Україні. 

Визначено проблеми та пріоритетні напрямки її  розвитку в контексті євроінтеграційних процесів. 

Ключові слова: природний газ, газовий сектор економіки України, газопостачання, 

енергозабезпечення, реверсні поставки газу. 

 

В сучасних умовах паливно-енергетичний комплекс у визначальній мірі 

забезпечує функціонування всіх галузей економіки України і впливає на рівень 

добробуту населення. Саме від стану справ у цьому комплексі залежить розвиток 

промисловості, сільського господарства, сфери послуг, комунального господарства, а 

врешті-решт – рівень розвитку всього суспільства та якість життя. 

Зважаючи на таке велике значення ПЕК у житті країни, привертають увагу 

сучасний стан та перспективи його розвитку. У першу чергу, мова йде про нафтогазову 

галузь – найважливішу складову вітчизняного ПЕК. Адже її частка у наповненні 

державного бюджету перевищує четверту частину, а природний газ становить 45% всіх 

енергоносіїв, що споживаються в Україні [3]. 

Реалізація євроінтеграційних планів України в економічній сфері базується на 

двосторонніх домовленостях з Європейським Союзом щодо гармонізації 

законодавства, правил і технічних стандартів за секторами економіки. У цьому 

контексті розвиток газової промисловості України є пріоритетним, що визначається не 

лише географічним розташуванням країни, а й існуючою протягом останніх десятиліть 

технологічною інтеграцією газотранспортної інфраструктури у європейський 

економічний простір. 

Об’єкти та методи дослідження. 

Пошуком оптимальних шляхів подальшого розвитку газової промисловості та 

забезпечення країни енергоносіями у достатньому обсязі та за прийнятною ціною 

займаються науковці, практики і політики. У зв’язку з цим визначення пріоритетних 

напрямків подолання проблем галузі та визначення правових і загальноекономічних 

аспектів  європейської інтеграції газового сектору України є надзвичайно актуальною 

проблемою. 

Постановка проблеми.  

Сучасний етап розвитку газового сектору України характеризується 

збереженням високого рівня залежності від імпорту газу з Росії за найвищої, порівняно 

з іншими європейськими країнами, вартості, непрозорим державним регулюванням, 

монополізмом на внутрішньому ринку та низькими показниками відтворення ресурсної 

бази. Серйозним викликом для України стала реалізація за участю ВАТ «Газпром» 

проектів будівництва газопроводів «Північний потік» та «Південний потік». Водночас, 

укладання угод з провідними міжнародними компаніями про пошук та освоєння нових 

родовищ нетрадиційного газу та початок реверсних поставок газу з ЄС відкриває для 

України нові можливості в досягненні її газової самодостатності. 

Метою статті є вивчення сучасного стану та проблем розвитку газового сектору 

економіки, дослідження можливостей та перспектив енергозабезпечення України в 

контексті євроінтеграційних процесів.  

Результати та їх обговорення. 
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Сучасний стан та проблеми розвитку газової промисловості України 

Газова промисловість – це наймолодша галузь паливної промисловості України. 

Газ окрім використання у побутових цілях, у металургії та для виробництва 

електроенергії широко використовується для виробництва азотних добрив та 

синтетичних матеріалів. Природний газ для економіки України має особливо важливе 

значення. Його питома вага в паливному балансі досить висока. Розвиток газової 

промисловості України відбувається під впливом внутрішніх і зовнішніх чинників. До 

перших належить обмеженість власних ресурсів, до других - успадкована від 

колишнього Союзу залежність від монопольної поставки газу з Росії і Туркменістану. 

Важливого значення набуває питання транспортування та зберігання 

природного газу. Україна має розгалужену систему газопроводів, за обсягами надання 

транзитних послуг посідає перше місце на світовому ринку транспортування газу. 

Пропускна спроможність системи транспортування забезпечує подачу газу внутрішнім 

споживачам і до 90% експортних поставок російського газу до країн СНД, Європи та 

Туреччини. 

Ефективне використання транспортної системи має стратегічне значення. Від 

цього залежить стан української економіки та надійне забезпечення енергоресурсами 

всього Європейського континенту. 

Через Україну проходять магістральні газопроводи «Союз», «Прогрес» і 

«Братерство», що постачають газ з Росії і Туркменії до Європи і газопроводи 

внутрішнього значення: Шебелинка – Полтава – Київ; Шебелинка – Дніпропетровськ – 

Кривий Ріг; Шебелинка – Одеса; Дашава – Львів; Дашава – Київ та інші.  Найбільшим 

підземним газосховищем є Богородчанське (Івано-Франківська область) місткістю 15–

17 млрд. м
3
 газу [4, с.103]. 

У структурі первинних ресурсів частка природного газу протягом 2004-2010рр. 

зменшилася з 47% до 40%, проте він залишається на першому місці, значно 

випереджаючи вугілля, частка якого зросла з 23,6% у 2004р. до 31% у 2010р.  

Незважаючи на суттєву залежність від імпорту газу з одного джерела, частка газу в 

структурі енергоносіїв України майже удвічі перевищує середній показник країн ЄС – 

21% [8, c.13]. 

До основних проблем, які притаманні для всієї газової промисловості  України в 

сучасних умовах, можна віднести: 

1. Криза неплатежів. Особливо критична ситуація з розрахунками підприємств 

комунальної теплоенергетики Так, зокрема, станом на березень 2014 року 

заборгованість підприємств комунальної теплоенергетики за спожитий природний газ 

становила понад 27 млрд. грн. 

2. Зношеність основних засобів. З кожним роком ГТС України старіє і, 

безумовно, потребує дедалі більшого фінансування робіт її реконструкції та 

капітального ремонту, зміни газоперекачувальних агрегатів, переоснащення підземних 

сховищ газу, механізації системи автоматики, телемеханіки, газовимірювань, 

автоматичного контролю та реконструкції транспортних потоків газу. Із загальної 

довжини ГТС (36,7 тис. км) уже відпрацювали свій амортизаційний термін майже 23% 

газопроводів. Структура газопроводів за терміном експлуатації така: понад 33 роки – 

23%, від 33 до 10 років – 64%, до 10 років – 13%. Проте оновлення газотранспортної 

системи здійснюється лише на 25% [4, c. 105].  

3. Скорочення загального видобування газу.  Розв’язання основних проблем 

галузі тісно пов’язане із забезпеченням енергетичної незалежності держави, яка у свою 

чергу є одним із синонімів її національної безпеки. При чому особливо актуальним це є 

для природного газу, оскільки Україна забезпечує себе цим стратегічно важливим 
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видом палива за рахунок свого видобутку тільки на 24% від потреби. А відтак вона 

належить до числа країн з дефіцитом власних енергоресурсів. 

4. Розвиток і підтримка працездатності газотранспортних систем України.  

Ця проблема полягає скоріше в ефективному використанні наявної транспортної 

системи, що передбачає своєчасний демонтаж непотрібних гілок газо- та 

нафтопроводів, екологічний аспект функціонування системи, забезпечення 

оптимального навантаження трубопроводів, пошук нових транспортних маршрутів. 

5. Питання ефективної диверсифікації. Понад три четверті обсягу природного 

газу, який споживається в Україні, постачається трубопроводами з Росії. Інша чверть 

припадає на власний газ і невеликі поставки з Туркменістану [6]. У зв’язку з цим та з 

огляду на сьогоднішні відносини із східним сусідом, виникає нагальна потреба пошуку 

альтернативних варіантів газопостачання та енергозабезпечення за рахунок 

альтернативних енергоносіїв. 

6. Створення сприятливого інвестиційного клімату. 

Існує декілька фундаментальних структурних перешкод, які стримують 

інвестиційні потоки в галузь: 

1) реструктуризація та приватизація державних нафтогазових компаній з повним 

відокремленням функцій виробництва, транспортування і продажу; 

2) створення незалежної системи регулювання, у тому числі ліцензійних органів, 

які б мали відповідні повноваження; 

3) розвиток конкурентного ринку нафти і газу, включаючи надання права 

постачання газу в регіони на конкурентній основі; 

4) лібералізація цін на газ, включаючи право вітчизняних виробників 

конкурувати на рівних з імпортерами; надання відкритого доступу до транспортних 

трубопроводів та лібералізація цін для кінцевих споживачів. 

7. Впровадження енергозберігаючих технологій. У загальному балансі 

споживання первинної енергії в Україні нафта і газ складають понад 60%. Протягом 

останніх років за рахунок власного видобутку потреби країни задовольняються в 

природному газі на 24-27%, в нафті - на 17-20%. 

Рівень газифікації житлового фонду в містах складає близько 77%, а в сільській 

місцевості – близько 32%. Враховуючи прогнозоване зростання цін на природний газ, 

загальні темпи газифікації населених пунктів України будуть коригуватися з 

урахуванням можливості використання в якості альтернативного  джерела 

енергозабезпечення – електроенергії [7]. 

Упродовж 1991-2008 рр. споживання газу в Україні відчутно зменшилося (зі 

118,1 млрд. м3/рік до 66,3 млрд. м3/рік) [8, c.13]. Головною причиною зниження 

обсягів споживання українською економікою природного газу є високі ціни, 

спричинені невигідними умовами укладеного між ВАТ «Газпром» та НАК «Нафтогаз 

України» в січні 2009 р. контракту купівлі-продажу газу. 

Резервом енергозбереження для України є зниження енергоємності  економіки. 

Енергоємність ВВП України складає 0,89 кг умовного палива на 1 долар США з 

урахуванням паритету реальної купівельної спроможності, що у 2,6 рази перевищує 

середній рівень енергоємності розвинутих країн світу.  

Скорочення споживання газу повинно ґрунтуватися на структурній та 

технологічній перебудові економіки. Це означає, що замість енергоємних галузей, 

державі слід надати пріоритет стимулювання розвитку високотехнологічного 

виробництва та сфері послуг. Одночасно, єдиною умовою виживання для галузей з 

високим рівнем газоспоживання має стати впровадження енергоефективних 

технологій. Не виключено, що виробнича діяльність підприємств хімічної галузі, яка 

належить до найбільш газоємних галузей економіки України, може бути максимально 



Науковий вісник Мукачівського державного університету 

Економічні науки 

 

Журнал наукових праць №17(12)’2014 

 

111 

обмежена до моменту суттєвого падіння цін на газ на внутрішньому ринку – в т.ч. під 

впливом очікуваного після 2020р. збільшення видобутку газу в Україні міжнародними 

компаніями в рамках Угод про розподіл продукції. 

Серед промислових споживачів найбільший потенціал енергозбереження мають 

підприємства енергетичного комплексу, металургії та хімічної промисловості. До 

базових заходів зі скорочення споживання у промисловості належать: заміна 

мартенівських печей на кисневі конвертери; утилізація та побічне використання 

коксодоменних газів; використання технологій інтенсифікації спалювання вугілля, 

зокрема, вдування пиловугільного палива; заміна на ТЕС природного газу вугіллям за 

умови застосування ефективних фільтрів з очищення шкідливих викидів у атмосферу. 

Виконання наведених та інших заходів забезпечить економію газу обсягом 8-10 

млрд. м
3
/рік. Реалізація енергозберігаючого потенціалу термомодернізації житлових і 

промислових будівель дозволить зекономити ще додатково 3-5 млрд. м
3
/рік. 

Комплексне застосування заходів з енергозбереження та енергоефективності разом зі 

структурними змінами в економіці допоможе знизити показник газоємності ВВП до 

2030р. у 2,5-3 рази. Це дозволить, за помірного зростання ВВП, досягти скорочення 

споживання газу до 35 млрд. м3/рік, або на 30% порівняно з 2013р., та економити 

щорічно до $6 млрд., які можуть бути спрямовані на модернізацію промисловості ) [8, 

c.15]. 

Перспективи та напрямки забезпечення подальшого розвитку газової 

галузі в контексті євроінтеграції 

Для вирішення проблеми газопостачання в Україні за рахунок чинників 

внутрідержавного характеру пропонується ряд заходів. 

 По-перше, необхідно продовжувати і прискорювати роботи по розширенню 

власної ресурсної бази за рахунок освоєння нових родовищ.  

По-друге, необхідно ширше впроваджувати прогресивні методи інтенсифікації 

видобутку газу і конденсату на родовищах, що вже експлуатуються.  

По-третє, потрібно здійснювати глибоку переробку газу і газоконденсату з 

метою одержання пропан-бутану, етану з подальшою його переробкою в поліетилен, 

виробництво високооктанових бензинів та інших цінних продуктів. Це приведе до 

зростання виходу продукції в грошовому обчисленні більш як у два рази. 

Базою для подальшого розвитку газової промисловості України є як власні 

ресурси природного газу, так і розвинута мережа магістральних газопроводів та 

підземних сховищ газу.  

З метою ефективного і більш якісного використання ресурсів нафти і газу в 

Україні необхідне встановлення тісних контактів із західними фірмами, які займаються 

пошуками та розвідкою цих корисних копалин, їх видобутком та переробкою. У 

багатьох країнах, наприклад у Великобританії та Норвегії накопичився дуже цінний 

досвід освоєння шельфових ділянок морів, існують передові технології і прийоми 

глибокого буріння. Цей досвід потребує вивчення та активного впровадження у нашій 

країні. 

До основних напрямків подальшого розвитку нафтогазовидобувних підприємств 

НАК «Нафтогаз України» повинні належати: 

 нарощування власних запасів вуглеводнів за рахунок збільшення обсягів та 

ефективності сейсмічних досліджень та пошуково-розвідувального буріння на 

перспективних площах i родовищах; 

 стабілізація та поступове збільшення видобутку газу i нафти за рахунок 

введення нових потужностей та інтенсифікації видобутку з існуючих родовищ; 
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 інтенсифікація освоєння нафтогазових ресурсів акваторії Чорного i 

Азовського морiв; 

 оновлення i модернізація парку бурового та нафтогазопромислового 

обладнання; 

 збільшення обсягів i глибини переробки видобутої сировини з метою 

нарощування виробництва товарної продукції (скрапленого газу, бензину, дизельного 

палива тощо); 

 участь Компанії в освоєнні нафтогазових ресурсів інших держав [7]. 

Вирішення проблеми кризи неплатежів на газовому ринку України можливе за 

рахунок  удосконалення системи розподілу та обліку природного газу, забезпечення 

дисципліни газопостачання і газоспоживання, поступового переходу до поставок 

природного газу споживачам лише за наявності 100% попередньої оплати за нього. 

Головна мета співробітництва України з ЄС в енергетичній сфері – інтеграція та 

адаптація енергетичних ринків України до єдиного правового простору ЄС на базі 

поступового впровадження нею acquis Євросоюзу для підвищення рівня європейської 

енергетичної безпеки та розвитку конкурентних ринків. 

З метою удосконалення і забезпечення подальшого розвитку газового сектору 

України з огляду на євроінтеграційні процеси необхідно: 

1) у найкоротші терміни переглянути стратегію реформування газового 

сектору України з визначенням його чіткої структурної перебудови, конкретних дій та 

термінів їх виконання. Зокрема, необхідно забезпечити функціональне відокремлення 

системних операторів (компаній) від НАК «Нафтогаз України» у відповідності до вимог 

ЄС; визначити статус та забезпечити захист найбільш вразливих споживачів, 

встановивши мінімальні обсяги для укладення контрактів з постачальниками та 

передбачивши безкоштовне право споживача змінювати місцевого провайдера газу; 

2) для збільшення реверсних поставок природного газу до 15-20 млрд. м
3
 слід 

створити нормативно-правові та технологічні умови повної синхронізації ГТС України і 

країн ЄС (Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії); 

3) країни Каспійського регіону володіють великим потенціалом для 

диверсифікації поставок газу до ЄС та України, тому існує нагальна потреба 

поглиблення співробітництва з ними, але для цього необхідно активізувати зусилля, 

спрямовані на збалансування взаємних інтересів. Інакше, інтереси ЄС і України, які 

значною мірою збігаються у цьому регіоні, не будуть реалізовані через посилення там 

позицій Китаю та Росії; 

4) зміни цінової політики повинні бути обов'язково підкріплені реформами 

газового ринку на засадах адаптації законодавства ЄС створенням дієвої системи 

адресного субсидування вразливих категорій населення. Нова система субсидування 

повинна базуватися на принципі відмови від дотацій шляхом встановлення низьких цін і 

виділення державних коштів суб'єктам господарювання. Замість цього, слід субсидувати 

грошима безпосередньо малозабезпечені групи населення - виходячи з фактично 

спожитого ними газу й тепла; 

5) протягом 2014-2017 рр. ціни на газ для побутових споживачів і компаній з 

виробництва теплової енергії доцільно поступово підвищити до рівня, що забезпечує 

покриття його ринкової вартості. 

Успішна синхронізація газових мереж України та ЄС практично ліквідує ризики, 

пов’язані з транзитом російського газу територією нашої держави, оскільки поступово 

відкриє можливість західним енергетичним компаніям і трейдерам закуповувати 

російський газ на східному кордоні України, а контракти з його транспортування 

укладати з українським оператором газотранспортної системи. 
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Висновки. Таким чином у разі створення сприятливого інвестиційного клімату 

Україна в недалекому майбутньому за рахунок енергозбереження та нарощування 

видобутку традиційних і нетрадиційних ресурсів здатна досягнути рівня повного 

самозабезпечення власним газом. Вдале проведення цінової реформи і зміни системи 

субсидування у галузі сприятимуть суттєвому зменшенню дефіциту державного 

бюджету та ліквідації практики використання золотовалютних резервів на закупівлю 

імпортного газу; підвищенню ефективності використання палива; зниженню енерге-

тичної залежності від Росії. Підвищення платіжної дисципліни сприятиме наповненню 

державного бюджету та стабільній роботі газової галузі України. 
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АННОТАЦИЯ 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И РАЗВИТИЕ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ В УКРАИНЕ В 

УСЛОВИЯХ ЕВРОИНТЕГРАЦИИ 

В статье исследовано современное состояние и особенности функционирования газовой 

отрасли в Украине. Определены проблемы и приоритетные направления ее развития в контексте 

евроинтеграционных процессов. 

Ключевые слова: природный газ, газовый сектор экономики Украины, газоснабжение, 

энергоснабжение, реверсные поставки газа. 

 

THE SUMMARY 

 

MODERN TRENDS AND DEVELOPMENT OF THE GAS INDUSTRY IN UKRAINE IN TERMS 

OF EUROPEAN INTEGRATION 

In the article the current state and peculiarities of functioning of the gas sector of Ukraine's economy 

are investigated. The challenges and priorities for its development in the context of European integration 

processes are identified. 

Key words: natural gas, gas sector of Ukraine's economy, gas, electricity, reverse gas supply. 
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УДК  657 

 

МЕТОДИ ОБЛІКУ ВИТРАТ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ 

ПРОДУКЦІЇ НА ХЛІБОПЕКАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 
 

ГОЛУБКА Я.В., МАРТОН К. Ю. 
Мукачівський державний університет 

 

У даній статті проаналізовано методи обліку витрат на виробництві та калькулювання 

собівартості продукції на хлібопекарському підприємстві. 

Ключові слова: калькулювання собівартості продукції, витрати, методи обліку витрат. 

 

Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку національної економіки 

характеризується динамізмом та якісними змінами в управлінні виробничим процесом. 

Виникає необхідність кореневої зміни господарського механізму та економічної роботи 

підприємства, що вимагає створення якісно нової системи управління, оновлення 

організації та методики обліку  й аналізу затрат. 

В умовах ринкових відносин важливе місце у процесі обліку та аналізу 

відводиться оптимізації рівня затрат на виробництво та калькулювання собівартості 

продукції. Рішення цієї проблеми має особливе стратегічне значення для 

хлібопекарських підприємств, оскільки за умови ефективного використання 

виробничих ресурсів можливий прискорений  розвиток підприємств і досягнення 

високих результатів діяльності.  

Проте проблема забезпечення ефективної діяльності хлібопекарських 

підприємств вимагає додаткових досліджень, зокрема, з’ясування теоретичних і 

практичних аспектів раціональної організації обліку й аналізу затрат і калькулювання 

собівартості продукції. 

Сьогодні дуже часто постає питання щодо визначення методів обліку витрат і 

методів калькулювання: чи повинні методи обліку витрат і калькулювання визначатися 

як єдине ціле, чи вони підлягають окремим класифікаціям. 

Актуальність даного питання обгрунтовується тим, що в умовах ринкової 

економіки все більшого значення набуває показник собівартості продукції, який 

відображає ефективність виробництва будь-якого підприємства. 

Аналіз останніх джерел та публікацій. Проблеми калькулювання собівартості 

продукції та витрат підприємства  постійно знаходяться в центрі уваги багатьох 

відомих вчених. Значна увага цим проблемам приділена в працях таких економістів: 

Ф.Ф.Бутинця, С.Ф.Голова‚ З.В.Гуцайлюка‚ В.І.Єфіменка‚ Б.М.Литвина, Ю.Я.Литвина‚ 

М.Р.Лучка‚ М.С.Пушкаря, В.В.Сопка‚ А.В.Череп, М.Г.Чумаченка та ін. Вагомий вклад 

у розвиток методологічних питань обліку витрат виробництва внесли зарубіжні вчені: 

О.П.Аксененко‚ П.С.Безруких‚ Р.Вандер Віл‚ Фандель Гюнтер‚ К.Друрі‚ В.Ф.Палій‚ 

Т.Скоун‚ В.І.Ткач‚  Д.Фостер‚ Ч.Т.Хорнгрен‚ А.Яругова та ін.  

Постановка задачі. Метою даної статті є  проаналізувати методи обліку витрат 

на виробництво та калькулювання собівартості продукції на хлібопекарському 

підприємстві. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Виробництво продукції 

супроводжується певними витратами. При цьому загальні витрати підприємства не 

можуть комплексно характеризувати ефективність діяльності підприємства, оскільки 

зменшення (збільшення) їх величини не завжди свідчить про підвищення (зниження) 

ефективності роботи підприємства. Тому для детальнішого оцінювання економічної 

ефективності прийнятих рішень, аналізу роботи підприємства та його структурних  

http://ua-referat.com/%D0%95%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0
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підрозділів, обґрунтування ціни виробів, визначення їх рентабельності, 

формування оптимальної виробничої програми, пошуку резервів зниження виробничих 

витрат тощо розраховують (калькулюють) собівартість окремих виробів. Будучи 

об’єктивною економічною категорією, собівартість продукції (робіт, послуг) є 

вираженням в грошовій формі затрат на витрачені в процесі виробництва засобів та 

предметів праці, оплати праці тощо. Таким чином, собівартість продукції показує 

величину затрат на виробництво продукції, яку підприємство повинно відшкодувати 

для забезпечення безперебійного виробництва. 

Особливості калькулювання собівартості продукції на хлібопекарському 

підприємстві визначаються характером перероблюваної сировини та виробленої 

продукції, технологічними процесами, організацією виробництва. Вибір об’єкта 

калькулювання в харчовій промисловості обумовлений  особливостями окремих її 

галузей, а саме: особливостями технологічного процесу, характером перероблюваної 

сировини, характером виготовлюваної продукції, організаційною структурою 

підприємств тощо. В залежності від перерахованих особливостей об’єктами 

калькулювання можуть бути: стадії технологічного процесу; окремі вироби основного, 

допоміжного, побічного виробництв; групи виробів; сорти виробів; види робіт і послуг; 

напівфабрикати власного виробництва. 

Головним об’єктом калькулювання є готові вироби, які виробляються 

підприємством.  

Хлібопекарська промисловість є матеріаломісткою та достатньо енергомісткою. У 

хлібопекарській промисловості при виборі методу калькулювання собівартості 

продукції необхідно базуватися на першочерговому впливі технологічних 

особливостей виробництва, які впливають і на формування техніко-економічних 

показників діяльності структурних підрозділів. 

Особливістю хлібопекарного виробництва є і відсутність або невеликі обсяги 

незавершеного виробництва, що впливає на організацію управління ресурсами та 

витратами. Це також зумовлює тісний взаємозв’язок між  організацією технологічного 

процесу, нормуванням витрат борошна та інших матеріалів у виробництві, технічними 

вимогами до якості готової продукції порядком ведення  обліку, особливо 

управлінського та виробничого і калькулюванням. Врахування технології забезпечує 

правильну закладку борошна і матеріалів за виробничою рецептурою, а також 

можливість контролю за дотриманням затвердженої рецептури і норм витрат борошна, 

полегшується перевірка залишків матеріальних цінностей при їх передачі однією 

бригадою іншій. 

Калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) являє собою визначення 

розміру витрат у грошовій формі на виробництво одиниці визначеного виду робіт 

(послуг) по окремим видам витрат. За допомогою калькулювання визначається 

собівартість одиниці продукції, всього їх об’єму, собівартість виробництва по окремим 

структурним підрозділам підприємства, по різним виробничим процесам та в цілому по 

підприємству [1].  

При калькулюванні собівартості продукції складають наступні види калькуляцій 

собівартості: 

- планова (розрахунок планової собівартості продукції); 

- нормативна (розрахунок собівартості на основі норм витрат, встановлених на 

даний період, який є базою нормативного обліку витрат на виробництво); 

- звітна (розрахунок фактичної собівартості продукції) [2]. 

Розрахунок планової, нормативної та складання звітної калькуляції на кожному 

підприємстві повинні здійснюватися із застосуванням єдиних статей калькулювання, 

встановлених для даного виду (моделі, модифікації чи групи) продукції. Підприємства 
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самостійно розробляють форми калькуляцій з урахуванням специфіки виробничого 

процесу та встановленого переліку калькуляційних статей. По суті калькуляція являє 

собою перелік калькуляційних статей. 

При цьому єдиними при складанні усіх видів калькуляцій повинні бути засоби 

розподілу загальновиробничих витрат та об’єкти калькулювання. 

Дані планових калькуляцій, особливо для знов створених підприємств, можуть 

використовуватися для визначення нормальної потужності підприємства та розрахунку 

нормативів розподілу постійних загально виробничих витрат. 

Форма та склад планової та звітної калькуляції є ідентичними. 

При складанні планової калькуляції, яка використовується для розрахунку 

відпускної ціни, використовуються величина прямих та побічних витрат на 

виробництво продукції, у тому числі і відповідна частина адміністративних та збутових 

витрат, а також планова сума прибутку та обов’язкових побічних податків та зборів 

(акциз, ПДВ). 

Нормативна калькуляція розробляється на всі вироби, які випускаються на 

підприємстві, по даним конструкторсько-технологічної та іншої документації на базі 

діючих на початок звітного періоду норм витрат матеріалів і трудових витрат, 

стандартів та технічних умов, встановлених для даного виду продукції. Ці норми 

визначаються на підставі діючих на початок плануючого періоду нормативів з 

урахуванням економічної ефективності розроблених мір по подальшому 

удосконаленню виробництва. 

Звітна калькуляція базується на даних бухгалтерського обліку про фактичні 

витрати на виробництво та складається у тому ж порядку та в розрізі тих самих 

калькуляційних статей, що і планова чи нормативна калькуляція. 

У випадку застосування нормативного обліку витрат на виробництво при 

заповненні звітної калькуляції передбачається виділення витрат за нормами, змінами 

норм та відхиленнями від норм. 

У випадку необхідності на зворотній стороні калькуляції вказується детальна 

розшифровка витрат по статтях основних матеріалів, покупних напівфабрикатів та 

комплектуючих виробів із зазначенням по їх групам кількості та суми. Тут також може 

вказуватися розшифровка заробітної плати та витрат на опанування нових видів 

продукції. 

Важливим моментом у процесі розрахунку собівартості є вибір об’єктів 

калькулювання (витрат) або калькуляційної одиниці. 

Об’єкт витрат – продукція, роботи, послуги чи вид діяльності підприємства, які 

потребують визначення пов’язаних з їх виробництвом (виконанням) витрат (п.4 

П(С)БО16) [3] .  

Вибір об’єкту калькулювання (витрат) залежить від того, чим займається 

підприємство, - виробляє продукцію, виконує роботи чи надає послуги. 

Усі види готової продукції, які підлягають продажу, а також здійснюванні по 

замовленням сторонніх споживачів послуги та роботи, є одиницями калькулювання. 

Об’єктом калькулювання також є продукція, яка виготовляється для внутрішнього 

споживання підприємства. 

При виготовленні продукції вибір об’єкту калькулювання залежить від обліку 

витрат на виробництво.  

Калькуляційна одиниця продукції визначається особливостями виготовлення та 

реалізації, мірою її натурального виміру, які застосовуються в даній галузі 

промисловості, і повинна відповідати одиниці виміру, прийнятої у стандартах чи 

технічних умовах на відповідний вид продукції [4] 

Усю продукцію можна розподілити на вироби та продукти. 
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Для виробів об’єктом калькулювання є штука. 

Для продуктів об’єктом калькулювання можуть бути наступні одиниці: 

Вагові – грами, кілограми, тони; 

Об’ємні – кубічні метри; 

Плоскісні – квадратні метри; 

Лінійні – метри. 

Якщо в технологічному процесі передбачена упаковка готової продукції, 

об’єктом калькулювання можуть бути контейнер, бочка, пакет, мішок, ящик. 

У випадку багатофазного виробництва об’єктом калькулювання може бути 

напівфабрикат чи напівпродукт.  

При наданні послуг, які не дають ні яких матеріальних результатів, об’єктом 

калькулювання будуть: типова  послуга, тривалість надання послуги, відстань 

перевезення, виконана робота. 

В залежності від виду продукції, робіт і послуг, її складності, типу, характеру 

технологічного процесу і організації виробництва на промислових підприємствах 

можуть застосовуватися різні методи обліку витрат на виробництво і калькулювання 

собівартості продукції. Основними методами являються наступні: 

- простий (однопередільний); 

- позамовний; 

- попередільний; 

- нормативний. 

На практиці можуть застосовуватися комбіновані методи обліку витрат на 

виробництво та калькулювання собівартості продукції, які дозволяють максимально 

використовувати привілеї окремих методів для прийняття управлінських рішень. 

Простий (однопередільний, попроцесорний) метод калькулювання собівартості 

продукції застосовується на підприємствах із масовим характером виробництва одного 

або декількох видів продукції, малим періодом технологічного процесу і відсутністю в 

більшості випадків незавершеного виробництва. Цей метод використовується для 

калькулювання транспортної продукції: перевезень вантажів і пасажирів, переробки 

вантажів. Варто зазначити таку відмінну рису попроцесорного методу калькулювання, 

як відсутність напівфабрикатів завершеного виду. Це дуже важлива ознака, тому що 

саме він найбільш чітко вказує на відмінність попроцесорного і попередільного  

методів [4]. 

Суть цього методу зводиться до прямого розрахунку, тобто усі витрати на 

виробництво по статтям калькуляції поділяються на кількість виготовленої продукції. 

У результаті отримуємо собівартість одиниці продукції. 

Нормативний метод калькулювання обліку витрат на виробництво і 

калькулювання собівартості продукції застосовується на підприємствах 

оброблювальних галузей промисловості з масовим та багатосерійним характером 

виробництва, де виробляється різноманітна та складна продукція, яка складається з 

великої кількості деталей та вузлів. Основу даного методу складають розроблені на 

основі даних оперативного обліку нормативи витрат виробничих ресурсів та 

нормативні калькуляції. Нормативи витрат виробничих ресурсів розробляються на 

кожен вид виробу з урахуванням технології та організації конкретного виробництва [6]. 

Нормативні калькуляції являють собою визначення собівартості одиниці 

продукції по статтям витрат в грошовому вираженні на підставі діючих норм витрат 

матеріалів, заробітної плати тощо. Діючі норми розробляються на кожен вид виробу по 

досягнутому підприємством рівню технології, організації виробництва. Ці норми 

використовуються для безпосереднього відпуску матеріалів на виробничі потреби і 
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нарахування заробітної плати. На всі зміни поточних норм, які відбуваються на 

підприємстві, незалежно від їх причин, виписуються повідомлення. 

Нормативні калькуляції можуть складатися послідовно на продукцію та 

використовуються для оцінки залишків незавершеного виробництва. При  цьому 

розробка калькуляцій по деталям може здійснюватися при зборці виробу з невеликої 

кількості деталей, і для спрощення облікових робіт можливе включення до складу 

нормативних калькуляцій тільки технологічних витрат. Загальновиробничі витрати 

включаються до собівартості продукції в цілому. 

Облік фактичних витрат по нормативному методу на всіх підприємствах 

відбувається окремо у частці витрат по нормам і в частці витрат, які представляють 

собою відхилення від норм. Це досягається щоденним документуванням витрат за 

основними їх видами, викликаних відхиленням від норм, чи розрахунками за порівняно 

короткі періоди. Не враховані у документах відхилення встановлюють за допомогою 

інвентаризації незавершеного виробництва. Слід відмітити, що відхиленням від норм 

вважається як економія, так і перевитрати матеріальних та трудових витрат. 

При застосуванні нормативного методу обліку визначення фактичної 

собівартості продукції здійснюється шляхом додавання (вирахування) до нормативної 

собівартості виявлених у звітному періоді відхилень від норм та змін норм.  

Нормативний метод має оригінальну методику калькуляційного обліку та 

особливості в організації калькуляційного розрахунку. Він необхідний там, де виникає 

потреба в непрямому розподілі витрат між товарною продукцією і незавершеним 

виробництвом [5]. 

У літературі і на практиці можна виділити три підходи до вибору об'єктів обліку 

фактичних витрат при нормативному методі: облік витрат може бути організований по 

переділах, окремих видах продукції, замовленнях; можна згрупувати об'єкти обліку 

витрат, вести його за однорідними видами продукції. 

Проблема точності нормативного калькулювання пов'язана з повнотою 

виявлення й обліку відхилень від діючих норм витрат. Достовірність забезпечується 

тільки тоді, як усі без винятку відхилення від норм задокументовані і згруповані за 

об'єктами калькулювання. 

Позамовний метод калькулювання є основою всіх інших методів 

калькулювання. Принципові особливості позамовного методу калькулювання 

полягають у наступному: в індивідуалізації обліку витрат і розрахунку собівартості на 

конкретне замовлення, усі прямі витрати групуються в аналітичному обліку в суворій 

відповідності з відкритими замовленнями; калькуляція отриманої продукції 

складається після повного завершення робіт із замовлення, незалежно від тривалості 

його виконання [4]. 

Класичний позамовний метод у багатьох сучасних виробництвах потребує 

подальшого удосконалення. Можна назвати принаймні два напрями модифікації 

позамовного методу калькулювання: позамовно-подетальний і позамовно-

попроцесорний. Позамовний метод у серійному виробництві, коли замовлення 

відкривається на партію однорідних, однойменних виробів із певного кінцевого числа 

виробів, що калькулюються, може бути представлений як серійний-груповий 

позамовний метод калькулювання. Велика взаємозамінність однорідних деталей і 

вузлів, що досягає в машинобудуванні 60-70% прямих витрат, змушує відокремити 

замовлення на загальні деталі. Виникає позамовно-подетальний метод калькулювання, 

що відрізняється безліччю особливостей на різних підприємствах. 

Позамовний метод найстаріший серед методів калькулювання, але з цього не 

виходить, що його актуальність знижена. Він з успіхом застосовується в одиничному, 
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дрібносерійному та серійному виробництвах, на яких виготовляють екземпляри 

виробів, які не повторюються, або невеликі серії одного виду виробів. 

Особливістю позамовного методу обліку витрат на виробництво є те, що 

фактична собівартість одиниці виробів чи робіт визначається після виконання 

замовлення шляхом поділу суми витрат на кількість виготовленої по цьому 

замовленню продукції. При цьому не визначається собівартість окремих деталей, з 

яких зібрано виріб. Коли продукція здається замовнику або на склад частками до 

закінчення замовлення в цілому продукція, що здається може оцінюватися по 

нормативній або фактичній собівартості однорідних виробів, які випускалися раніше, з 

урахуванням вимірів у їх конструкції, технології та умов виробництва. Вартість 

незавершеного виробництва визначається підсумовуванням витрат по незакінченим 

замовленням. 

При позамовному методі велике значення має ретельний контроль за 

правильністю виписки первинних документів відповідно до планової чи нормативної 

калькуляції і нормативно технічної документації, а також за правильним віднесенням 

витрат на окремі виробничі витрати. Контроль повинен забезпечити також не допуск 

робіт, не передбачених технологічним процесом і не оформлених відповідними 

замовленнями. 

У зв’язку з цим при позамовному методі обліку витрат велике значення має 

систематична перевірка записів, вироблених в облікових картках по кожному 

замовленню. При такій перевірці зіставляють списані на виконане замовлення 

матеріали та деталі з їх специфікаціями, технологічними картами та іншими 

технічними документами, які містять перелік необхідних технологічних рекомендацій. 

Попередільний метод обліку витрат на виробництво та калькулювання 

собівартості продукції застосовується на підприємствах з однорідною продукцією по 

вихідній сировині і матеріалу та характеру обробки масової продукції, де з вихідної 

сировини шляхом послідовної обробки отримується готовий продукт [4]. 

Перетворення сировини у готову продукцію на таких підприємствах 

відбувається в умовах безперервного технологічного процесу або ряду послідовних 

виробничих процесів, кожний з яких чи група яких являють собою окремі переділи 

виробництва. 

Особливість попередільного методу у тому, що об’єктом обліку витрат на 

виробництво є технологічний переділ, а у середині переділу – визначені види 

продукції, об’єднані в калькуляційні групи по принципу однорідності основних 

матеріалів, а також по складності їх обробки. Перелік переділів, фаз, стадій 

виробництва, по яким відбувається облік витрат і калькулювання собівартості 

продукції, порядок визначення калькуляційних груп продукції встановлюються на 

підприємствах самостійно. 

Переділ — це частина технологічного процесу, що завершується одержанням 

закінченого напівфабрикату, який може бути реалізований іншим підприємствам або 

спрямований на інший переділ. У результаті послідовного ряду переділів одержують 

кінцевий продукт. Таким чином, один із переділів завершується одержанням не 

напівфабрикату, а готового продукту. 

Фактична собівартість продукції визначається щомісячно шляхом ділення 

загальної суми витрат на кількість випущеної продукції по переділу. Відповідно 

отриманим даним по переділам і складаються калькуляції собівартості продукції. 

Калькуляція останнього переділу є калькуляцією собівартості готової  продукції. 

Застосовуються два варіанти попередільного методу обліку витрат на 

виробництво та калькулювання собівартості продукції: напівфабрикатний та 

безнапівфабрикатний. 
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При застосування попередільного методу обліку витрат можливе використання 

елементів нормативного методу – систематичне виявлення відхилень фактичних витрат 

від діючих норм, а також виявлення змін цих норм. 

Використання елементів нормативного методу забезпечує своєчасне виявлення 

економії чи додаткових витрат за рахунок відступу від встановленого технологічного 

процесу, змін складу витраченої сировини, напівфабрикатів та матеріалів, асортименту 

випущеної продукції, її сортності. Використання елементів нормативного обліку 

дозволяє виявити понаднормативні витрати прямих витрат, які не включаються у 

виробничу собівартість продукції, а відносяться до складу собівартості реалізованої 

продукції (п.11 П(С)БО 16) [3].  

Висновки. 

Як підсумок можна визначити, що методи обліку витрат на виробництві та 

методи калькулювання собівартості спрямовані на досягнення різних цілей, що і 

доводить їх відмінність і необхідність існування кожного із них на хлібопекарських 

підприємствах для організації ефективної системи обліку витрат на виробництво. 
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АННОТАЦИЯ 

 

МЕТОДЫ УЧЕТА ЗАТРАТ И КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ 

НА ХЛЕБОПЕКАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

В данной статье проанализированы методы учета затрат на производство и калькулирование 

себестоимости продукции на хлебопекарном предприятии. 

Ключевые слова: калькулирование себестоимости продукции, затраты, методы учета затрат. 

 

THE SUMMARY 

 

METHOD OF ACCOUNTING EXPENSES AND CALCULATION OF PRODUCTION COSTS 

AT BAKERIES 

This article analyzes the methods of calculation of production costs and calculation of the cost of 

production in bakeries. 

Keywords: calculation of production costs, expenses, cost accounting methods. 
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УДК 658 

 

АНАЛІЗ ПОТОЧНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ 
 

ЗВОНАР Л.Д., МОЛНАР К.І. 
Мукачівський державний університет 

 

У даній статті розглядаються питання теорії, практики економічного аналізу поточної 

заборгованості та шляхи покращення та розвитку підприємств України. 

Ключові слова: зобов’язання, ряди динаміки, вертикальний аналіз, питома вага. 

 
Постановка проблеми. Фінансовий стан фізичної або юридичної особи не 

можна оцінювати за активами, які перебувають у її розпорядженні. Наявність офісу, 

автомобіля та іншої атрибутики процвітаючого підприємства нічого не означає. Якщо 

джерелом придбання таких активів є непогашені зобов’язання перед іншими особами 

(кредиторами), все це видиме багатство і належить кредиторам. У зв’язку із цим 

інформація про зобов’язання підприємства є однією з найважливіших в оцінці його 

фінансового стану. 

Аналіз поточних зобов’язань підприємства дає змогу проаналізувати та 

побачити ситуацію, що складається на підприємстві щодо зобов’язань. Несвоєчасні 

розрахунки спричинюють недовіру до підприємства, що зумовлює неприпустиме  

ставлення постачальників щодо дотримання термінів поставки сировини й матеріалів і, 

як наслідок невиконання зобов’язань перед партнерами, отже, виникнення збитків, які 

б могли бути усунені, якщо б був достатній контроль за своєчасністю розрахунків. 

Зобов’язання (Liabilities) - заборгованість підприємства, що виникає внаслідок 

минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе до зменшення ресурсів 

підприємства, що втілюють економічні вигоди [5]. 

Головною проблемою сьогодення в розвитку підприємств України є байдужість 

керівників до стану поточної заборгованості - що в майбутньому призводить до 

великих витрат, а інколи й до банкрутства. Тому аналіз є вкрай необхідний. 

Аналіз останніх джерел та публікацій. В наш час багато науковців займались 

проведенням аналізу заборгованості, а саме: Мних Є.В., Ференц І.Д., Черниш С. С., 

Котляр М.Л., Бутинець Ф.Ф., Івахненко В.М., Костенко Т.Д., Болюх М.А. та інші.  

Формування цілей статті. Метою даної статті є проведення аналізу поточної 

заборгованості та дослідження питань, щодо шляхів покращення та розвитку 

підприємств України. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В умовах ринкової економіки 

підприємства постійно підтримують фінансові взаємовідносини з іншими 

підприємствами й організаціями, працівниками підприємства й окремими особами, 

тому зростає потреба всіх рівнів управління у своєчасній і достовірній інформації, що 

забезпечує прийняття обґрунтованих рішень. У цьому зв’язку зростає роль аналізу 

зобов’язань.  

Для того, щоб зрозуміти наскільки важливим є проведення економічного 

аналізу, до прикладу візьмемо дані з уявного підприємства, та на основі цих даних 

проведемо економічний аналіз. 

 Для аналізу динаміки показників за певний період використовують 

горизонтальний метод економічного аналізу. Аналізуючи поточну заборгованість 

підприємства,  використовують ряди динаміки.  

 Ряди динаміки – це важливий метод аналізу, завдяки якому можна 

охарактеризувати зміну суспільно-економічних явищ у часі, виявити особливості, 
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основні тенденції, закономірності їх розвитку, спрогнозувати їх на майбутнє та 

виразити у цифровій і графічній формах [1].  

 Залежно від способу вираження рівнів (у вигляді абсолютних, відносних і 

середніх величин) ряди динаміки поділяються на ряди абсолютних (показники площ, 

товарообігу, виробництва і т. ін.), відносних (частка молодих працівників у загальній 

чисельності працюючих, показники виконання договірних зобов'язань, темп зростання 

обсягів інвестицій і т. ін.) і середніх величин (продуктивність праці, заробітна плата 

одного працівника, урожайність сільськогосподарських культур тощо). 

 Ряд динаміки, величини якого характеризують розміри суспільних явищ 

за певні періоди (інтервали), називається інтервальним. Такий ряд динаміки 

характеризує процеси, які відбулися за певний період часу - добу, декаду, місяць, 

квартал, рік і т. ін.  

 Аналіз здійснюється за допомогою інтервального ряду динаміки, 

використовуючи дані річної фінансової звітності, а саме дані типової форми №1 Баланс 

за 3 роки. Перелік поточних зобов’язань підприємства та їх динаміка наведені в таблиці 

1. 

Таблиця 1 

Динаміка поточних зобов’язань підприємства 

 

№ 

з/п 
Показники 

2011 рік, 

тис. грн 

2012 рік, 

тис. грн 

2013 рік, 

тис. грн 

1 Короткострокові кредити банків - - 56,6 

2 
Поточна заборгованість за 

довгостроковими зобов’язаннями 
- - - 

3 Векселі видані - - - 

4 
Кредиторська заборгованість за товари, 

роботи, послуги 
287 283,5 235,1 

5 

Поточні зобов’язання за розрахунками:    

з одержаних авансів - - - 

з бюджетом 19 21,9 58,5 

з позабюджетних платежів - - - 

зі страхування 8 7,0 7,2 

з оплати праці 16 20,6 14,6 

з учасниками - - - 

із внутрішніх розрахунків - - - 

6 

Зобов’язання, пов’язані з необоротними 

активами та групами вибуття, 

утримуваними для продажу 

- - - 

7 Інші поточні зобов’язання 370 320,5 316,5 

8 Усього : 700 653,5 688,5 

 

Джерело: Баланс (Форма №1) за 2011, 2012, 2013 роки 

 

Аналізуючи дані таблиці 1, можна зазначити, що спостерієгається коливання 

поточної заборгованості. На відміну від попередніх років, в 2013 році відбулися певні 

зміни в статті «Короткострокові кредити банків». Наявність короткострокових кредитів 

банків в 2013 році характеризує те, що на підприємстві виникла необхідність в 

залученні коштів для здійснення своєї діяльності, тобто дане підприємство 
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фінансується за рахунок залучених коштів. 

 Розглядаючи кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги, 

бачимо, що суми даної заборгованості зменшуються. Якщо порівнювати з 2011-2012 

роками, то бачимо, що зобов’язання перед постачальниками зменшились. 

Спостерігаючи за зменшеннями сум зобов’язань за товари, роботи та послуги  можна 

сказати, що ситуація на підприємстві є позитивною так як даний вид зобов’язань 

зменшується і тим самим показує, що підприємство вчасно розраховується зі своїми 

постачальниками. 

Зобов’язання перед бюджетом характеризуються стрімким зростанням. Дані за 

2013 рік поряд з 2012 роком зросли на 36,6 тис. грн, а порівняно з 2011 роком аж на 

39,5 тис. грн.  

 Спостерігається також коливання таких зобов’язань як розрахунки зі 

страхування та розрахунки з оплати праці. Зобов’язання зі страхування на кінець 2011 

року були 8 тис. грн., в 2012 році за даними таблиці 1, бачимо, що заборгованість 

становить 7,0 тис. грн., тобто зменшення відбулось на 1 тис.грн. і в 2013 році зросла до 

0,2 тис. грн. Зобов’язання з оплати праці в 2012 році зросли на 4,6 тис. грн. в 

порівнянні з 2011 роком та вже в 2013 році різко знизились на 6 тис. грн. і становили 

14,6 тис. грн. 

Стаття «Інші поточні зобов’зання» характеризується стрімким спадом. 

Дивлячись на динаміку інших поточних зобов’зань бачимо, що з 2011 року вони 

почали стрімкий спад, що призвело до таких результатів в 2012 році - 320,5 тис. грн., а 

в 2013 році - 316,5 тис. грн. 

 За допомогою горизонтального аналізу, а саме за допомогою динаміки, 

робиться загальний аналіз зміни показників поточної заборгованості за певний 

проміжок часу - 3 роки. 

На основі таблиці 1, зробимо вертикальний аналіз заборгованості.  

 Вертикальний аналіз - це вид економічного аналізу, що вивчає структуру 

економічних явищ і процесів шляхом обчислення питомої ваги окремих частин в 

загальному цілому, відношення частин цілого між собою, а також вплив факторів на 

рівень результативних показників шляхом порівняння їх величини до і після зміни 

фактора. [1] 

 Так, для визначення структури поточної заборгованості за кожен рік 

необхідно обчислити  питому вагу кожного з виду поточного зобов’язання в загальній 

сумі поточної заборгованості. Для обчислення питомої ваги використовуємо формулу 

1. 

 

Питома вага зобов’язань =  100
ПЗ

ПЗ
%  де, [2] 

ПЗ - поточна заборгованість; 

  ПЗ - загальна сума поточної заборгованості (III розділ пасиву балансу) 

Дані розраховані за формулою 1, зображені в таблиці «Структура поточних 

зобов’язань підприємства». 
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Таблиця 2 

 

Структура поточних зобов’язань підприємства 

 

№ 

з/п 
Показники 

2011 рік, 

% 

2012 рік, 

% 
2013 рік, % 

1 Короткострокові кредити банків - - 8,12 

2 
Поточна заборгованість за 

довгостроковими зобов’язаннями 
- - - 

3 Векселі видані - - - 

4 
Кредиторська заборгованість за товари, 

роботи, послуги 
41 43,38 34,14 

5 

Поточні зобов’язання за розрахунками:    

з одержаних авансів - - - 

з бюджетом 2,71 3,35 8,49 

з позабюджетних платежів - - - 

зі страхування 1,14 1,07 1,04 

з оплати праці 2,28 3,15 2,12 

з учасниками - - - 

із внутрішніх розрахунків - - - 

6 

Зобов’язання, пов’язані з необоротними 

активами та групами вибуття, 

утримуваними для продажу 

- - - 

7 Інші поточні зобов’язання 52,85 49,04 45,96 

8 Усього : 100 100 100 

 

Отже, поточні зобов’язання є невід’ємною частиною в діяльності будь-якого 

підприємства. Розміри поточної заборгованості можуть вплинути на результати 

діяльності та вирішити подальшу долю підприємства.  

В сучасних умовах діяльності жодне підприємство не може обійтись без 

поточних зобов’язань адже, у процесі господарської діяльності активізуються їхні 

економічні взаємовідносини з іншими суб'єктами ринку, в тому числі фізичними 

особами та державними органами.  

Отже, зобов’язання перед бюджетом, зобов’язання зі страхування, з оплати 

праці, кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги – існують завжди, доки 

працює підприємство.  

Аналізуючи поточну заборгованість підприємства за даними фінансової 

звітності, а саме за даними Балансу, можемо побачити, що загальна сума поточних 

зобов’язань постійно змінюється в різні напрямки і в залежності від цього – змінюється 

частка поточної заборгованості в пасиві Балансу.  

Пропонуємо розглянути питому вагу поточних зобов’язань підприємства в 

пасиві Балансу та її зміну за певний проміжок часу, що зображено на рисунку 1. 
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Рисунок 1. Питома вага поточних зобов’язань в пасиві Балансу 

Розглядаючи даний рисунок бачимо, що частка поточної заборгованості 

коливається, то зменшується, то зростає. Коливання питомої ваги зобов’язань 

характеризується тим, що в 2012 році загальна сума поточних зобов’язань знизилась в 

порівнянні з 2011 роком, а в 2013 році  навпаки збільшилась. 

 Зменшення суми зобов’язань є позитивним явищем для підприємства, але 

й збільшення суми даного розділу в Балансі не в усіх випадках говорить про те, що на 

підприємстві склалась складна ситуація. 

Якщо підприємство працює на повну потужність, розвивається та доходи від 

реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) збільшуються, то в цьому випадку, 

збільшення поточних зобов’язань паралельно з доходами, не вважається негативною 

ситуацією, це пояснюється тим, що доходи підприємства збільшуються і воно здатне 

покривати зобов’язання. 

 Щоб проаналізувати, чи впливає зміна поточної заборгованості на 

діяльність підприємства, необхідно проаналізувати динаміку доходу від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг). Для цього використовується Звіт про фінансові 

результати. Динаміка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) наведенні 

в таблиці 3.  

 

Таблиця 3 

 

Динаміка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

підприємства 

 

Показник 
2011 рік, тис. 

грн 

2012 рік, 

тис. грн 

2013 рік, 

тис. грн 

Дохід від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг) 
6662 5605,9 4994,7 

Джерело: Звіт про фінансові результати за 2011, 2012, 2013 роки 

Вище наведена таблиця показує, що доходи від реалізації зменшуються з 



Науковий вісник Мукачівського державного університету 

Економічні науки 

 

Журнал наукових праць №17(12)’2014 

 

126 

кожним роком. В 2012 році дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг) є менший в 

порівнянні з попереднім роком, а саме 5605,9 тис. грн. коли в 2011 році – 6662 тис. 

грн., та 4994,7 тис. грн. в 2013 році. 

 Порівнюючи зміну питомої ваги поточних зобов’язань та зміну доходу 

від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) бачимо, що обидва показники 

змінюються в різні напрямки, а це говорить про те, що ситуація на підприємстві є не 

дуже задовільною так, як суми зобов’язань перевищують суми доходів і в результаті 

чого підприємство не має достатньо коштів для погашення своєї заборгованості. 

 З цього випливає, що в ситуації, яка склалась на підприємстві, 

зобов’язання  мають суттєвий вплив на діяльність фірми. 

Висновки. 

 Зобов’язання є невід’ємною складовою діяльності підриємства. Незалежно від 

того, чим займається те чи інше підприємство, зобов’язання існують завжди. 

Виникнення поточних зобов'язань зумовлюється тим, що в процесі господарської 

діяльності підприємств активізуються їхні економічні взаємовідносини з іншими 

суб’єктами ринку, в тому числі фізичними особами та державними органами. 

Поточні зобов’язання є різними та наслідки від їхньої несплати також бувають 

різними. Якщо підприємство заборговує  певні суми грошових коштів іншому 

підприємству то, як правило, цей процес може бути довгим та, в крайньому випадку, 

можемо мати справу з судовими органами, а також по закінченню строку позовної 

давнини можемо зовсім не сплатити жодної копійки. 

 Якщо візьмемо до прикладу зобов’язання перед бюджетом, то невиконання 

таких зобов'язань може призвести до сплати великих сум штрафів, пені, неустойок та 

адміністративних стягнень. Несплата зобов’язань або їх тривале прострочення в 

подальшому для підприємства можуть обернутись різними перевірками державних 

контролюючих органів і в результаті понесення немалих витрат.  

Невиконання зобов’язань перед банками за отримані кредити, то тут вже все 

набагато складніше. Беручи кредит, підприємства беруть на себе великий ризик, цей 

ризик проявляється в тому, що кожен договір на отримання кредиту повинен бути 

забезпечений. Більшість підприємств забезпечують отриманий кредит заставою і як 

правило, це майно підприємства. Тож в результаті неповернення тіла кредиту, 

підприємство ризикує втратити чи то будівлі, чи то споруди, основні засоби або все 

разом взяте, в залежності від запозиченої суми. 

Проведення аналізу поточної заборгованості на підприємстві є невід’ємною 

частиною процесу діяльності. Аналіз заборгованості дає можливість не тільки 

моніторингу, а й  визначення впливу заборгованості на фінансовий результат та саму 

діяльність підприємства. Системний та своєчасно проведений аналіз дозволить 

уникнути небажаних проблем на підприємстві таких як понесення значних витрат або 

банкрутства.  

З проведених досліджень підприємства можемо сказати, що поточні 

зобов’язання підприємства не є чітко контрольовані та систематично аналізовані. 

Підприємство не достатньо піклується про майбутній розвиток своєї діяльності,  його 

фінансовий стан та імідж на ринку. 

В даній ситуації можна навести такі шляхи покращення для майбутнього 

розвитку підприємства, як: 

- необхідно стежити на поточною заборгованістю підприємства; 

- проводити правильний та систематичний аналіз; 

- піклуватися про фінансовий стан підприємства та не заощаджувати кошти для 

проведення різних заходів щодо усунення проблем. 
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АННОТАЦИЯ 

 

АНАЛИЗ КРАТКОСРОЧНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

В статье рассматриваются вопросы теории, практики  экономического анализа 

краткосрочной задолженности и пути усовершенствования и развития предприятий Украины . 

Ключевые слова: обязательства, ряды динамики, вертикальный анализ, удельный вес. 

 

THE SUMMARY 

 

ANALYSIS OF SHORT-TERM DEBT 

This article considers the questions of theory, practice of analysis of short-term debt and way of  

improvement and  development Ukrainian enterprise. 

Key words:  liabilities, time series, vertical analysis, specific gravity. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0396-99


Науковий вісник Мукачівського державного університету 

Економічні науки 

 

Журнал наукових праць №17(12)’2014 

 

128 

УДК 330 

 

СУТНІСТЬ РЕЛЕВАНТНОГО ПІДХОДУ ПРИ ФОРМУВАННІ 

УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 
 

ЛІБА Н.С., НАЗАРЕНКО Є.Є. 
Мукачівський державний університет 

 

В статті розглянуто  науково-теоретичні основи формування та визначення релевантності в 

прийнятті управлінських рішень. Встановлено, що релевантний підхід дозволяє в процесі прийняття 

управлінського рішення сконцентрувати увагу тільки на релевантній інформації, що при значних 

обсягах інформації дозволяє полегшити і прискорити процес формування ефективного управлінського 

рішення. 

Ключові слова: управлінське рішення, релевантність інформації, релевантні доходи, релевантні 

витрати. 

 

Постановка проблеми. За сучасних умов розвитку трансформаційних процесів, 

що відбуваються в економіці, і стрімким розвитком ринкових відносин надзвичайно 

актуальними є питання застосування управлінських технологій, які дозволяють 

мобілізувати управлінський потенціал суб'єктів господарювання та досягати високого 

рівня конкурентоспроможності. Питання ефективності управління та раціоналізації 

управлінських рішень є одним з основних завдань управління підприємством, проте 

вони не мають однозначних рішень, а тому необхідність теоретичного обґрунтування 

моделювання управлінських рішень зумовлює актуальність розробки та впровадження 

релевантності управлінських процесів, які сприятимуть максимізації ефективності 

прийняття управлінських рішень на підприємствах [4]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особливості прийняття 

управлінських рішень в цілому та, зокрема, процес їх розроблення, розглядалися у 

роботах багатьох вітчизняних та зарубіжних науковців. Особливе місце варто віднести 

науковим працям Проценко В. М. [4], Фаріон В. Д. [5], Голов С. Ф.[1], Корецький М. Х. 

[2], Шило В. П. [6], Садовська І. Б. [3], Пушкар М. С. 

Формування цілей статті. Метою даної статті є визначення релевантності 

інформації та формування управлінських рішень. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Прийняття управлінських рішень 

— це один із найважливіших етапів управлінської діяльності, оскільки він формує 

напрямки діяльності організації та її окремих працівників.  

Аналіз функцій управлінських рішень, їх чітка, обґрунтована класифікація 

мають важливе значення для розробки наукових основ побудови апарату управління, 

визначення його структури і ступеня централізації і децентралізації, встановлення кола 

прав і обов'язків структурних ланок (відділів, секторів, груп). Ці рішення можуть 

стосуватися як довгострокових перспектив розвитку підприємства, так і поточних 

проблем, що виникають у процесі господарської діяльності. 

Довгострокові або стратегічні рішення, це рішення, які пов’язані з майбутніми 

можливостями, які прогнозуються, і потребують конкретних кроків сьогодні або ж 

найближчим часом. Об’єктом таких рішень зазвичай є інвестиції з метою збільшення 

виробничих потужностей, опанування нових ринків, розробка нових виробів, тощо. 

Поряд із стратегічними рішеннями (керівники) менеджери приймають рішення, 

пов’язані з використанням ресурсів у процесі операційної діяльності. Такі рішення 

називають коростроковими або поточними. Вони стосуються головним чином нижчого 

та середнього рівнів управління. Об’єктом таких рішень можуть бути ціна продукції, 

скорочення або розширення обсягів виробництва певних виробів, прийняття 

спеціальних замовлень. 
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Здебільшого прийняття рішення передбачає вибір з кількох можливих варіантів 

того, який найкращим чином уможливлює досягнення необхідних результатів. 

Альтернативний вибір рішень означає наявність декількох можливих варіантів 

поведінки, з яких керівник обирає той, який, на його думку, є кращим. У багатьох 

випадках такий вибір робиться інтуїтивно, на підставі власної ерудиції, досвіду, без 

кількісного вимірювання і оцінки переваг та недоліків окремих варіантів. Дана думка 

висвітлена і у праці відомого дослідника і економіста Друкера, який говорить, що 

«керівникові перш ніж прийняти рішення потрібно ознайомитися з якомога більшою 

кількістю думок. Рішення має базуватися на думках, а не на фактах, оскільки останні 

часто дуже складно встановлювати; вони не рідко заводять у глухий кут, їх завжди 

можна підтасувати». У той же час у багатьох випадках можна передбачити окремі 

наслідки кожної альтернативи, привести їх до кількісного виразу та порівняти одержані 

числові характеристики, що дає можливість об’єктивно оцінити кожен з варіантів і 

обрати найкращий. 

Для вибору кращого варіанта, зазвичай, прирівнюють доходи і витрати, тобто 

визначають величину прибутку чи збитку, які можуть бути отримані підприємством в 

ході реалізації того чи іншого управлінського рішення. 

Рішення – це вибір одного із можливих альтернативних варіантів, спрямованого 

на досягнення поставлено мети. Управлінські рішення бувають організаційні, 

економічні, технічні, соціальні та інші. Рішення можуть відноситися до підприємства в 

цілому, так і бути пов’язаними з конкретним питанням (виконанням плану цехом, 

раціональне використання ресурсів). 

Прийняття рішень – це основа діяльності організації. Від якості розроблення та 

реалізації управлінських рішень залежить ефективність використання матеріальних, 

фінансових, людських. енергетичних та інформаційних ресурсів певної організації [2]. 

Отже, прийняття рішення – це цілеспрямований вибір з кількох альтернативних 

варіантів, що забезпечували б досягнення обраної мети або розв’язання певної 

проблеми. 

Результатом обраного рішення має бути якась дія. Можна дійти висновку, що 

«прийняття рішень» означає процес, завдяки якому обирається лінія поведінки як 

вирішення певної проблеми. Тут ключовими поняттями виступають процес,вибір, лінія 

поведінки, проблема і вирішення. Отже, існують дві умови ухвалення рішення – 

визначення проблеми і вибір рішення. 

Процес підготовки й прийняття рішень складається з декількох етапів, а саме: 

1.  Вибір мети (постановка проблеми) – на шляху обраної мети, організація, 

при її реалізації може зіткнутися з різними проблемами, що потребують розв’язання. У 

зв’язку з цим завданням менеджера є правильний вибір мети діяльності й чітке 

усвідомлення наявних та можливих проблем в ході її реалізації; 

2. Визначення можливих варіантів дій – передбачає дослідження всіх 

можливих варіантів дій на основі наявних альтернатив, які можуть бути обрані для 

досягення поставлених завдань; 

3. Збирання даних про альтернативи; 

4. Аналіз кількісних показників з урахуванням якісних факторів; 

5. Прийняття рішення. 

Процес прийняття управлінських рішень складний і багатосторонній. Він 

включає цілий ряд стадій та операцій. Кількість і якість прийняття рішень залежить від 

керівника, ситуації, стилю керівництва, культури організації. Важливо, щоб кожний 

керівник, враховуючи ситуацію та свій стиль управління, міг прийняти 

найефективніше рішення[5]. 
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Також, для ефективного управління підприємством і його структурними 

підрозділами в умовах коли постійно змінюється кон'юнктура і розвивається 

конкуренція, необхідна своєчасна і достовірна інформація. Інформація – це такі дані, 

які дають можливість конкретному користувачу підвищити ступінь своєї 

поінформованості. У відповідності до цього інформація повинна відповідати певним 

вимогам. 

Таку інформацію дає бухгалтерський облік, як основний засіб накопичення 

інформації, яка необхідна для регулювання виробничого процесу, а також як 

необхідного елемента процесу розробки і реалізації управлінського рішення  

Значна увага приділяється якості управлінської інформації, ступінь 

релевантності якої відображає можливість ефективного її використання. Завданням 

бухгалтера є забезпечення менеджера такою інформацією. Облікова інформація, що 

використовується для прийняття управлінських рішень, повинна бути релевантною, 

своєчасною та достовірною. 

Релевантність означає, що дані бухгалтерського обліку мають задовольняти 

конкретні інформаційні потреби користувачів. У системі бухгалтерського обліку 

накопичується багато інформації, але це не означає, що ця вся інформація буде 

корисною для менеджера. Релевантною є тільки та інформація, що може вплинути на 

рішення менеджера. При цьому інформація має надаватися менеджеру вчасно, оскільки 

з часом вона втрачає свою цінність та актуальність. Дані бухгалтерського обліку, що 

складають основу прийняття того чи іншого управлінського рішення не повинні 

містити помилок чи суб’єктивних оцінок. Таким чином, роль бухгалтера в процесі 

підготовки рішення полягає у своєчасному забезпеченні менеджера достовірною і 

релевантною інформацією, що є однією з основних умов для прийняття найбільш 

ефективного управлінського рішення. Ці рішення можуть стосуватися як 

довгострокових перспектив розвитку підприємства, так і поточних, таких, що 

виникають в процесі господарської діяльності. Прийняття рішення передбачає вибір з 

кількох можливих варіантів (альтернатив), що найкращим чином забезпечить 

досягнення поставлених результатів [1]. 

Переважна більшість авторів виділяє такі ознаки релевантності: 

- пов’язані з відповідною альтернативою і можуть вплинути на прийняття 

рішень, тобто для різних рішень релевантні дані будуть різні; 

- стосуються лише майбутнього, тобто їх можна уникнути при виборі 

однієї з альтернатив. 

Отже, під час оцінювання існуючих альтернатив ті доходи та витрати, які 

зростатимуть або зменшуватимуться в результаті прийняття управлінського рішення, є 

релевантними. Відповідно, показники, на які прийняте рішення не впливає, вважаються 

не релевантними і до уваги не беруться. 

Включення нерелевантної інформації або ігнорування будь-яких релевантних 

даних може призвести до таких наслідків: 

1. Прийняття помилкового рішення в результаті викривлення інформації, 

яка описує проблемну ситуацію, щодо якої слід прийняти рішення (рішення 

керівництва буде засновано на невірних даних і, в кінцевому рахунку, прийняті 

рішення виявляться невірними); 

2. Зниження оперативності та підвищення трудомісткості процесу 

прийняття рішення, тобто відсутнє викривлення інформації, хоча керівник отримує 

зайву інформацію, яка збільшує час для прийняття управлінського рішення. 

Релевантний підхід дозволяє в процесі прийняття управлінського рішення 

сконцентрувати увагу тільки на релевантній інформації, що при значних обсягах 

інформації дозволяє полегшити і прискорити процес вироблення найкращого рішення. 
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Це дає змогу розширити існуючий в науковій літературі спектр вимог до 

управлінських рішень необхідністю їх відповідності вимогам релевантності: 

1. Ефективність. Під ефективністю зв’язку слід розуміти ступінь її впливу на 

досягнення кінцевої мети функціонування підприємства як економічної системи. При 

цьому синергічний ефект не зводиться до простої суми одиничних ефектів. Отримати 

сукупний ефект можна шляхом додаткових управлінських рішень тактичного рівня, що 

спрямовані на перебудову структури зв’язків між елементами більш загальної системи. 

2. Економічність. Під нею розуміється мінімізація витрат по проектуванню 

зв’язків. 

3. Своєчасність. Розуміється забезпечення реалізації зв’язків в нормативні 

терміни, що диктуються технологією виробництва, внутрісистемними процесами 

управління на оперативному рівні. Своєчасність зв’язку може іноді вести до його 

здорожчання, але буде сприяти підвищенню на виході системи. 

4. Надійність зв’язку означає ступінь його стійкості. 

5. Ступінь реальності втілення управлінських рішень. 

6. Релевантність. 

Необхідно зазначити, що окрім відбору найбільш актуальної інформації однією 

з важливих характеристик релевантної інформації в прийнятті оптимальних 

управлінських і фінансових рішень необхідно відзначити пошук альтернативних 

варіантів дій, де важливо щоб керівництво компанії мало змогу своєчасно виявляти 

потенційні можливості і загрози, що виникають у навколишньому середовищі, в якій 

вона діє, і оперативно вживати необхідних заходів для захисту компанії від 

несподіванок, які можуть мати місце в майбутньому. Саме на цьому етапі 

прораховуються і розглядаються релевантні витрати.  

Релевантною може бути тільки інформація, що відноситься до майбутнього 

управлінського рішення. Релевантна інформація не має змоги впливати на минулі події 

чи фінансові результати діяльності суб’єкта господарювання, проте, вона є необхідною 

для формування основної бази для прогнозування величини і поведінки майбутніх 

витрат. 

Оскільки значна частина управлінських рішень пов’язана з аналізом доходів і 

витрат то в науковій практиці розрізняють релевантні доходи, такі що можуть бути 

змінені внаслідок прийняття рішення, та релевантні затрати – затрати майбутніх 

періодів, які є результатом прийнятого рішення і впливають на грошові потоки. Така 

інформація характеризує додаткові вигоди й втрати, пов’язані з діями щодо вибору 

однієї з альтернатив [6]. Критерії релевантності доходів і витрат наведені в таблиці 1. 

 

Таблиця 1 

Критерії релевантності доходів і витрат 

Релевантні доходи і витрати Нерелевантні доходи і витрати 

1. Доходи і витрати можуть мати місце в 

майбутньому, різні для альтернативних 

рішень 

1. Доходи і витрати вже мали місце в 

минулому та однакові для альтернативних 

рішень 

2. Доходи і витрати можуть бути змінені 

внаслідок рішення 

2. Доходи і витрати не можуть бути 

змінені в наслідок рішення 

 

Найчастіше релевантними є змінні витрати, тому що основна частина 

операційних рішень пов’язана зі зміною обсягу діяльності. Так якщо керівництво 

розглядає можливість випуску додаткової партії певного виду товару, то для цього 

необхідно придбати і додаткові матеріали. Але інколи змінні витрати вважають не 
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релевантними. Наприклад у випадку, якщо матеріали для виготовлення певного виду 

продукції у звітному періоді вже наявні на момент прийняття рішення про випуск 

додаткової партії, тобто інформація буде не релевантною, тому що витрати виникли в 

минулому. Ознаку релевантності можуть набути й постійні витрати, зокрема їх 

частина, яку можна класифікувати як прямі витрати стосовно певного сегмента 

підрозділу. Їх виникнення залежить від того чи працює підрозділ. При цьому вони є 

додатковими, а отже, й релевантними [3]. 

До релевантних витрат можна віднести: 

- майбутні маржинальні витрати; 

- додаткові витрати – різниця між витратами різних варіантів дій; 

- альтернативні витрати – це втрачена вигода при виборі одного варіанта і 

відмова від іншого. 

До нерелевантних витрат зазвичай відносять: 

- вичерпані витрати, які здійснило підприємство у минулому, до 

виникнення питання про прийняття нинішнього операційного рішення. Наприклад, 

величина балансової вартості обладнання не зміниться, хоч який би варіант майбутніх 

дій не обрало підприємство. Такі витрати вже не можна змінити, і вони не 

впливатимуть на майбутнє рішення; 

- немонетарні затрати (такими затратами є амортизація); 

- майбутні витрати, виникнення яких пов’язано з іншим рішенням, 

прийнятим у минулому. Подібні витрати можуть бути як грошовими, так і не 

грошовими, наприклад, відсотки з отриманого кредиту, орендна плата, розподілені 

постійні виробничі витрати. Отже, ці витрати, хоч і виникли в майбутньому, проте їх 

значення завжди буде однаковим за будь-якого обраного альтернативного варіанта. 

Процес впровадження елементів релевантності в моделюванні управлінських 

рішень засновано на переробці вхідної інформації у результативну інформацію, 

використану для прийняття рішення. В організаційних системах управління 

здійснюється на основі обробки, головним чином, економічної інформації в обсязі, 

необхідному і достатньому для вирішення управлінських завдань. 

Висновки. Отже, проведене теоретичне дослідження дозволило зробити 

висновок, що релевантний підхід, має в своїй основі зосередження уваги лише на 

релевантній інформації в процесі прийняття управлінського рішення, а при значному 

обсязі інформації дозволяє полегшити та прискорити процес прийняття найкращого 

рішення. Фактичні дані не є релевантними і не є корисними при прийнятті рішення. 

Така інформація не потребує розгляду при виборі альтернативних варіантів. Проте дані 

минулих періодів щодо витрат необхідні як основна база для планування величини та 

поведінки майбутніх витрат. 

Міра релевантності інформації значною мірою впливає на ефективність та 

доцільність прийнятого управлінського рішення, яке представлене сукупністю різних 

альтернатив та залежить від результатів, які повинні бути досягнуті внаслідок його 

впровадження. Релевантність інформації для прийняття управлінських рішень є 

запорукою знаходження оптимальної альтернативи, пов’язаної з визначенням доходів і 

витрат компанії, майбутній приріст грошових коштів, величина яких залежить від 

розглянутих варіантів рішення. 
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АННОТАЦИЯ 

 

СУЩНОСТЬ РЕЛЕВАНТНОГО ПОДХОДА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 

РЕШЕНИЙ 

В статье рассмотрены научно-теоретические основы    формирования и определения 

релевантности в принятии управленческих решений. Установлено, что релевантный подход позволяет в 

процессе принятия управленческого  решения сконцентрировать внимание только нерелевантной 

информации, что при значительных объемах информации позволяет облегчить и ускорить процесс 

формирования эффективного управленческого решения. 

Ключевые слова: управленческое решение,релевантность информации, релевантные доходы, 

релевантные расходы. 

THE SUMMARY 

 

ESSENCE OF RELEVANT APPROACH IS AT FORMING OF ADMINISTRATIVE DECISIONS 

In the article theoretical bases of forming and determination of relevancy are considered in the 

acceptance of administrative decisions. It is set that relevant approach allows in the process of acceptance of 

administrative decision to pay attention only on relevant information that at the considerable volumes of 

information allows facilitating and accelerating the process of forming of effective administrative decision. 

Key words: administrative decision, to relevance information, relevant profits, relevant charges. 
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ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК ОБОВ’ЯЗКОВА 

СКЛАДОВА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 
ПОПОВИЧ В.І., СЕНИНА К.О. 
Мукачівський державний університет 

 

У статті виділено основні об’єкти процесу обліково-аналітичного забезпечення підприємства, 

його основні завдання та на основі цього запропоновано шляхи удосконалення обліково-аналітичного 

забезпечення даного процесу, важливим етапом освоєння сутності якого є аналіз досвіду та 

напрацювань обліково-аналітичної школи та чітке розуміння завдань та потреб, що стоять перед 

системою бухгалтерського обліку і аналізу в умовах ринкової економіки. 

 

Обліково-аналітичний механізм до ринкової економіки в основному був 

направлений на планово-економічну систему. Вимоги апарату управління із часом 

стали все більш вимогливими до інформації не тільки аналітичного характеру, а й 

облікового, що вплинуло на покращення зведено-аналітичної інформації. Чим ширший 

обсяг зведено-аналітичної інформації, тим більше можливостей у керівництва для 

прийняття обґрунтованих управлінських рішень. В сучасних умовах світового 

соціально-економічного розвитку особливо важливим стало інформаційне 

забезпечення процесу управління, що полягає в отриманні й обробці інформації, 

необхідної для прийняття ефективних управлінських рішень. Перед органом 

управління стоїть завдання одержання інформації, її обробки, а також генерування і 

передавання нової похідної інформації у вигляді керуючих впливів. Такі впливи 
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здійснюються в оперативному і стратегічному аспектах та ґрунтуються на раніше 

отриманих даних, від вірогідності і повноти яких багато в чому залежить успішне 

розв’язання багатьох задач управління. Не можна не відзначити, що будь-які прийняті 

рішення вимагають оброблення великих масивів інформації; а компетентність 

керівника залежить не стільки від минулого досвіду, скільки від володіння достатньою 

кількістю інформації про швидкозмінну ситуацію й уміння нею скористатися. 

Об’єкти та методи дослідження. Великий внесок в дослідження проблеми 

обліково-аналітичного забезпечення процесу управління зробили такі вчені:            

Ф.Ф. Бутинець, Г.Г. Кірейцев, О.Д. Гудзинський, М.Я. Дем’яненко, М.С. Пушкар,    

П.Т. Саблук, В.М. Самочкін та інші. Це підтверджує актуальність питань формування 

обліково-аналітичного забезпечення управління підприємством на фоні потреб 

забезпечення стійкого розвитку підприємств. Однак існує ще низка питань, пов’язаних 

з використанням та вдосконаленням обліково-аналітичної інформації, які потребують 

детальнішого вивчення. Незважаючи на цінність цих досліджень, існує ряд 

невирішених теоретичних та практичних питань, що потребують подальших 

досліджень. 

Постановка задачі. З огляду на вищезазначене метою статті є визначення 

змісту і ролі обліково-аналітичного забезпечення управління підприємством, методи 

ефективного застосування програмного забезпечення для планування, аналізу і 

оптимізації фінансово-економічної діяльності, а також вивчення питань щодо 

особливостей формування обліково-аналітичного забезпечення управління 

підприємством. 

Результати та їх обговорення. Явища реального світу і процеси, що 

відбуваються у суспільному виробництві, об'єктивно відображаються за допомогою 

інформації, потоки якої реально існують поряд з потоками робочої сили, матеріалів і 

знарядь праці. Актуальність проблеми вдосконалення обліково-аналітичного 

інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень з метою розв’язання 

економічних проблем зумовлена сучасним станом національної економіки. Можливість 

використання облікової інформації суб’єктами господарювання для задоволення 

різноманітних інформаційних потреб і прийняття економічних рішень з метою 

вирішення конкретних проблем і досягнення поставлених цілей забезпечується 

якісними властивостями самої облікової інформації. Враховуючи міжнародний досвід, 

теоретичні засади, стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності, виділяють 

не тільки загальні групи користувачів облікової інформації, а й групи конкретних 

економічних проблем та варіанти оптимальних рішень, які вони можуть приймати на 

основі цієї облікової інформації [1]. 

Сутність інформаційного забезпечення управлінської діяльності формується за 

рахунок сукупності інформаційних ресурсів, які сприяють ефективному проведенню 

процесу управління, зокрема розробленню та реалізації управлінських рішень. 

Інформаційне забезпечення – це якісне інформаційне обслуговування управлінського 

персоналу підприємства шляхом створення динамічної системи збору даних, їх 

обробки, зберігання та перетворення на достовірну, своєчасну, точну, актуальну 

інформацію для ефективного ведення процесу управління та прийняття відповідних 

управлінських рішень. Для успішного керування документообігом, швидкого 

видобування потрібної інформації та її обробки для ухвалення рішення з потоку 

документації (поза залежністю від її характеристик: фінансова, технічна, нормативно-

довідкова чи управлінська) необхідна особлива система керування документами. Ця 

система повинна вирішувати завдання швидкого й якісного обміну інформацією між 

відділами і підрозділами підприємства, забезпечувати швидкий доступ вищої 

управлінської ланки до фінансово-економічної інформації. Усе це збільшує швидкість і 
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якість прийняття рішень у складних економічних ситуаціях. Так само в межах цієї 

системи повинні використовуватися програмні продукти, що дають змогу здійснювати 

планування, аналіз і оптимізацію фінансово-економічної діяльності. 

Отже, інформаційно-комунікаційні системи повинні розв’язувати такі задачі: 

створення (введення інформації), підтвердження, розсилання, збереження, здійснення 

контролю за змінами, розподіл прав доступу окремих користувачів до конкретної 

інформації. Облік та аналіз є важливими функціональними компонентами 

інформаційної системи підприємства. Оперативність збирання та обробки виробничої, 

комерційної, фінансової та інших видів інформації, забезпечення зацікавлених 

користувачів об’єктивною інформацією про фінансовий стан і результати діяльності 

підприємства – основні функції обліку. Аналіз – функція, яка за допомогою 

аналітичних і економіко-математичних методів досліджує наявність, структуру, 

динаміку економічних показників, вивчає ефективність їх використання, розглядає 

вплив різних факторів на фінансовий стан підприємства. Бухгалтерський облік є 

основним джерелом інформації, необхідної для аналізу з метою прийняття 

управлінських рішень. 

Бухгалтерський облік дозволяє зовнішнім і внутрішнім користувачам 

отримувати інформацію про всі господарські операції підприємства, пов’язані з його 

створенням, основною та іншими видами діяльності. Дані обліку надають можливість 

проводити аналіз наслідків раніше прийнятих рішень, а також здійснювати постійний 

контроль за господарськими процесами. З погляду на це, актуальною проблемою, в 

умовах глобальних економічних змін, залишається подальше удосконалення 

облікового інформаційного забезпечення. 

Аналізуючи проблеми інформаційного забезпечення, Т. Бочуля зазначає що, 

вкрай важливо адаптувати облікову інформацію під цільову спрямованість стратегії, 

тобто забезпечити принцип адресності, коли інформація призначена конкретному 

користувачеві для виконання конкретного завдання, визначеного для досягнення 

поставленої мети. На цьому етапі проявляється так звана інформаційна криза - 

побічний продукт розвитку сучасної цивілізації, яка характеризується збільшенням 

ролі інформації і знань в житті суспільства, зростанням частки інфокомунікацій, 

інформаційних продуктів і послуг у валовому внутрішньому продукті, створенням 

глобального інформаційного простору, що забезпечує ефективну інформаційну 

взаємодію людей, їх доступ до світових інформаційних ресурсів. 

Однією з актуальних характеристик обліково-інформаційного забезпечення на 

сучасному етапі є якість бухгалтерської інформації. Ми вважаємо, що бухгалтерська 

інформація є якісною при відповідності таким ознакам, як: зрозумілість всіма 

користувачами при прийнятті відповідних управлінських рішень; доречність, основною 

вимогою якої є повна відповідальність потребам користувачів; достовірність, яка 

дозволяє користувачам бути впевненими в реальності даних бухгалтерського обліку; 

зіставленість, яка дозволяє користувачам аналізувати отримані дані. 

Вважаємо, що якість облікового забезпечення, в першу чергу залежить від 

раціональної організації облікового процесу, заважає цьому на окремих підприємствах 

невідповідна організація праці працівників бухгалтерії, що перш за все пов’язано з 

відсутністю розроблених та затверджених на цих підприємствах положень про 

бухгалтерію з визначенням обов’язків, прав, відповідальності та взаємовідносин 

бухгалтерії з іншими підрозділами підприємства, а також посадових інструкцій 

головного бухгалтера та інших працівників бухгалтерії в яких повинні бути визначені 

не тільки обов’язки, права та відповідальність, але і кваліфікаційні вимоги до 

спеціалістів бухгалтерського обліку та перелік необхідних знань. 
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Якість облікової інформації в значній мірі залежить від якісної облікової 

політики, формування якої може відбуватися лише при об’єднанні різних сфер 

економічної діяльності суб’єктів господарювання. Можна погодитись з думкою, що 

облікову політику доцільно формувати за такими етапами: організаційний – створення 

виконавчого органу та закріплення за його фахівцями обов’язків і повноважень; 

підготовчий – визначення тактичних і стратегічних напрямів діяльності та об’єктів 

обліку; дослідницький – вивчення зовнішніх умов і чинників, які впливають на 

господарську діяльність та на облікову політику; методологічний – вибір елементів 

облікової політики та розробка порядку інформаційного забезпечення процесу 

формування облікової політики; заключний – затвердження базисного та складання 

поточного розпорядчого документа про облікову політику, впровадження облікової 

політики та постійний контроль за її дотриманням. 

Система обліково-аналітичного забезпечення менеджменту відіграє важливу 

роль в функціонуванні системи управління підприємством, забезпечуючи взаємодію 

різних структурних підрозділів та реагуючи на зміни внутрішнього та зовнішнього 

середовища. Під системою розуміють сукупність множин взаємопов’язаних елементів, 

які утворюють певну цілісність. Обліково-аналітична система – це система, що 

ґрунтується на даних оперативного, статистичного, фінансового і управлінського 

обліку, включаючи оперативні дані, і використовує для економічного аналізу 

статистичну, виробничу, довідкову та інші види інформації. Тому обліково-аналітична 

система виконує збір, опрацювання та оцінку всіх видів інформації, що 

використовується для прийняття управлінських рішень на макро- і мікрорівнях. 

Система обліково-аналітичного забезпечення є складовою загальної системи 

управління. Її суть полягає в об’єднанні облікових та аналітичних операцій в один 

процес, виконання оперативного мікроаналізу, забезпеченні безперервності цього 

процесу і використанні його результатів для формування рекомендацій для прийняття 

управлінських рішень. Загальну методологію і нормативні положення обліку і аналізу 

удосконалюють для раціонального використання в єдиній обліково-аналітичній системі 

[2]. 

Основними завданнями обліково-аналітичної системи підприємства є: 

– аналіз діяльності підприємства за вказаними напрямами; 

– облік господарських операцій за цільовими напрямами на базі бухгалтерського 

обліку з додаванням нефінансових показників; 

– контроль за використанням матеріальних та нематеріальних ресурсів, за 

правильним відображенням усіх господарських операцій на етапах планування, обліку 

та за достовірністю аналітичних даних; 

– планування діяльності підприємства, зокрема господарських операцій; видів 

діяльності: операційної, інвестиційної, фінансової, податкової; центрів 

відповідальності та підприємства загалом; 

– формування аналітичних бюджетів як джерел акумулювання планової, 

облікової та аналітичної інформації. 

Проблемним питанням організації облікової політики є питання щодо внесення 

змін. Зміни в обліковій політиці можуть здійснюватись ретроспективно та 

перспективно. При ретроспективному відображенні змін в обліковій політиці, вплив 

змін здійснюється відносно подій і операцій минулих періодів від моменту їх 

виникнення, та відображається у звітності шляхом повторного подання порівняльної 

інформації про минулі звітні періоди. При перспективному відображенні змін облікова 

політика поширюється на події та операції що виникають після дати зміни облікової 

політики. 
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Вважаємо, що при внесенні змін в облікову політику, які стосуються оборотних 

активів, у розпорядчому документі про облікову політику необхідно детально 

описувати порядок коригування показників. 

Рівень якості інформації залежить від якості носіїв первинної, поточної та 

підсумкової інформації, чому сприяє раціональна організація методичного, 

технологічного та організаційного етапів обліку. Збільшення обсягів інформації, 

підвищення вимог щодо оперативності та якості її обробки, зростання інформаційного 

навантаження на управлінський персонал активізували проблему комплексної 

автоматизації управлінської діяльності на основі сучасних інформаційних технологій і 

засобів телекомунікації. Документальна фіксація інформації є обов’язковим елементом 

обліку, тому в сучасних умовах господарювання вирішенню зазначеної проблеми 

сприятиме впровадження електронного документообігу. 

Здійснення суб’єктами господарювання не тільки основної, але й інших видів 

діяльності сприяє отриманню облікової інформації про дебіторську заборгованість за 

розрахунками та іншу поточну дебіторську заборгованість. 

Для надання користувачам своєчасної і якісної інформації персонал бухгалтерії 

повинен вирішити проблеми щодо організації й методики обліку такої заборгованості: 

розробка та використання робочого плану рахунків; відображення в обліку виникнення 

або погашення іншої поточної дебіторської заборгованості відповідно до вимог чинних 

нормативно-правових актів. Наприклад, при бухгалтерському опрацюванні документів 

з виникнення й погашення дебіторської заборгованості підзвітних осіб необхідно 

дотримуватися вимог не тільки Плану рахунків бухгалтерського обліку та інструкції 

щодо його застосування, але й відповідних нормативно-правових актів щодо 

своєчасної видачі підзвітних сум; своєчасного повернення підзвітним особам 

отриманих сум під звіт, визначення строків подання «Звітів про використання коштів, 

наданих під звіт або на відрядження»; розрахунку й відображення в обліку штрафних 

санкцій до підзвітних осіб підприємства і посадових осіб за несвоєчасне відшкодування 

або повернення до каси невитрачених підзвітних сум; відображення в обліку 

понаднормових сум добових, затверджених наказом керівника; контролю й 

відображення в обліку готівки на відрядження за допомогою корпоративних 

банківських платіжних карток. Обов’язкового забезпечення ведення аналітичного 

обліку дебіторської заборгованості за розрахунками та іншої поточної дебіторської 

заборгованості за видами заборгованості, за строками її виникнення та погашення; за 

кожним дебітором. Вирішенню проблеми сприяє запровадження автоматизованої 

форми ведення обліку і наявність якісного програмного забезпечення, які забезпечують 

отримання якісної, своєчасної інформації, підвищують можливості контрольних і 

аналітичних функцій бухгалтерського обліку. 

Здійснення комерційної діяльності суб’єктами господарювання пов’язане з 

прийняттям ефективних рішень щодо управління грошовими потоками для 

забезпечення оптимального співвідношення між ліквідністю й прибутковістю. Таке 

управління повинне бути забезпечене не тільки організаційно, але й інформаційно. 

Для виконання вищезгаданих завдань у режимі реального часу на підприємстві 

повинна функціонувати інформаційна система з відповідним програмним 

забезпеченням. На українському ринку програмних продуктів достатньо 

бухгалтерських та аналітичних програм. Наразі найвідоміші бухгалтерські програми 

„1С:Бухгалтерія‖, „БЕСТ‖, „Електронна бухгалтерія‖ тощо. 

Важливе значення має формування інформаційної бази функціонування 

обліково-аналітичної системи підприємства. Можна підтримати думку Барановської 

С.П. про те, якою б не була інформаційно-комунікаційна система, вона повинна завжди 

містити дві складові, без яких не може існувати жодна система – це програмне 
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забезпечення (набір програм, документів, процедур, операцій комп’ютерної системи, 

що допомагають технічним засобам виконувати різні операції і доводити її до 

користувача в найзручніший спосіб) та база даних, в якій зберігається інформація за 

визначений період про обліково-аналітичні дані, дані про хід виробничої діяльності, 

про виробництво готової продукції, конкретні замовлення та їх виконання, про 

постачальників, покупців, їх потреби, фінансовий стан та інше [3]. 

До програм фінансового аналізу належать аналітичні програми: „АНЗК-

Аналітик‖, „ФінЕксперт‖, „БЕСТ-Ф‖ та інші, які призначені для оцінювання та аналізу 

поточного і прогнозованого фінансового стану підприємства, вибору найкращої 

стратегії його розвитку, для розроблення інвестиційних проектів і бізнес-планів, 

ефективного управління маркетинговою діяльністю тощо. Ключову позицію в 

інформаційній системі займає система обробки даних. Спочатку дані вводяться в 

інформаційну систему. Потім вони проходять трансформацію, або процес, що 

передбачає різні форми маніпулювання даними і аналізу (такі як класифікація, 

сортування, підрахунок, підсумки), які трансформують дані в інформацію. 

Інформаційно-процесійні системи також, як правило, використовують склад даних або 

їх акумулювання. Вихід даних — це звіти, документи, інші системні кінцеві показники, 

які постачають необхідну інформацію для рішень і контролю виконання поставлених 

завдань. Отже, інформаційну систему можна визначити як набір процедур, таких як 

процес, збір і переробка інформації для підтримки планування, прийняття рішень, 

координації і контролю, а комунікаційна функція системи полягає у швидкому та 

надійному передаванні даних. 

Для того, щоб обліково-аналітичний механізм працював, необхідно правильно 

організувати обліковий процес, тобто: визначити об’єкти обліку (при цьому визначити 

методи обліку, способи обробки інформації, склад працівників тощо); чітко 

розподілити обов’язки по центрах та визначити їх взаємини; визначити складові 

елементи (предмет, завдання, функції), модель за якою буде працювати підприємство; 

розробити облікову політику та допоміжні регламенти; сформувати інформацію за 

видами обліку; врахувати інформацію та її аналіз на первинному, поточному і 

підсумковому етапах; врахувати технічну сторону обліку: вибір форми 

бухгалтерського обліку, створення робочого плану рахунків, введення в дію первинних 

та зведених документів, створення власних внутрішніх зведених документів, 

внутрішній контроль і т.д. 

Аналіз результатів діяльності шляхом оцінки фінансового стану дає можливість 

зробити висновок про спроможність підприємства, його найближчі перспективи. Для 

узагальнюючої оцінки економічної ефективності найкращим варіантом є підхід, за 

якого результат порівнюється як з ресурсами, так і з затратами. При цьому менеджер 

повинен чітко уявляти, що і як оцінювати, де і в якій галузі спосіб його оцінки є 

найбільш слушним. 

Висновки. Отже, на даний час досить низький рівень розвитку організації як 

системи, не розвинений на належному рівні менеджмент, моніторингова політика, 

політика конкурентоспроможності та організаційна культура підприємства в цілому. 

Обліково-аналітичне забезпечення утворює функціонуючу систему, яка забезпечує 

безперебійну роботу управлінського апарату, розкриває всі недоліки та прогресивні 

сторони діяльності підприємства, дозволяє вчасно виявити порушення та не 

доопрацювання. Добре організоване обліково-аналітичне забезпечення управління 

підприємством – головна мета будь-якого далекоглядного керівника. 

В процесі дослідження отримано такі результати: 
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1. Для ефективного розвитку підприємництва в Україні необхідна адекватна 

ринковим відносинам система подання інформації, що дасть змогу формувати 

релевантну інформацію, аналізувати її і приймати раціональні управлінські рішення. 

2. Встановлено, що ключову позицію в інформаційній системі займає система 

обробки даних. Тож інформаційну систему можна визначити як набір процедур, таких 

як процес, збір і переробка інформації для підтримки планування, прийняття рішень, 

координації і контролю, а комунікаційна функція системи полягає в швидкому та 

надійному передаванні даних. 

3. Обліково-аналітичне забезпечення як компонент інформаційного 

забезпечення управління підприємством дає змогу розв’язувати функціональні задачі 

управління, забезпечуючи керівництво повною та достовірною інформацією про 

господарські процеси та зв’язки із зовнішнім середовищем. 
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АННОТАЦИЯ 

 

УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАК ОБЯЗАТЕЛЬНА 

СОСТАВЛЯЮЩАЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

В статье выделены основные объекты процесса учетно- аналитического обеспечения 

предприятия, его основные задачи и на основе этого предложены пути совершенствования учетно-

аналитического обеспечения данного процесса, важным этапом освоения сущности которого является 

анализ опыта и наработок учетно- аналитической школы и четкое понимание задач и потребностей, 

стоящих перед системой бухгалтерского учета и анализа в условиях рыночной экономики. 

 

THE SUMMARY 

 

ACCOUNTING AND ANALYTICAL SUPPORT AS MANDATORY 

COMPONENT OF ENTERPRISE MANAGEMENT 

The article highlights the main features of the process accounting and analytical software company, its 

main objectives and on the basis of the ways of improving accounting and analytical support this process, an 

important step in the development of the essence of which is to analyze the experience and achievements of the 

school of accounting and analysis and a clear understanding of the objectives and needs facing the accounting 

system and analysis in a market economy. 
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УДК 338.47:625.1(447.87)«311» 

 

ВПЛИВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ 

РЕГІОНУ В МИНУЛОМУ 

 
ЧУЧКА І.М., ГЕГЕДОШ К.В. 

Мукачівський державний університет 

 

В даній статті розглянуто історію будівництва Транскарпатської залізниці. Охарактеризовані 

суб’єкти здійснення будівельних робіт, кількість зведених об’єктів, тривалість будівництва, чинники 

впливу на цей процес. Визначено вплив побудови залізниці на розвиток Карпатського краю. 

Ключові слова: Транскарпатська залізниця, Ясіня, Требушани, Сігет Мармороський, Воронєнка, 

Надвірна, Станіслав, долина Прут, гора Кливка, Делятин, Карпатський край. 

 

Від середини ХІХ століття почала інтенсивно розвиватися промисловість 

Австро-Угорщини й зросла потреба у багатющих лісових ресурсах Карпат, що тоді 

належали цій імперії. Щоб доступитися до багатств, імператриця Марія-Терезія 

доручила побудувати залізницю. У 1870 році у Віденському парламенті була 

розглянута імператорська ідея будівництва Транскарпатської залізниці. Згодом було 

представлено і затверджено проект проміжної ширококолійної залізничної гілки 

СігетМармороський – Требушани – Ясіня, яка би мала з’єднатися за Карпатським 

перевалом із гілкою Воронєнка – Надвірна – Станіслав (тепер Івано-Франківськ) у 

Галичині (рис.1.), яку тоді також запланували прокладати. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Карта проекту ширококолійної залізниці. 

Дослідженням даної теми займались такі науковці та дослідники як Микола 

Волощук, Федір Гаморта, Микола Ткач. 

Результати дослідження. Аби побудувати залізницю у складній гірській 

місцевості Рахівщини, потрібні були вправні спеціалісти. Саме тому з усіх куточків 

імперії були запрошені кваліфіковані інженери-будівельники різних національностей: 

німці, угорці, австрійці, чехи. Також на державному рівні було прийнято рішення 

запросити таких спеціалістів з Італії, переважно з північних гірських земель, які 

частково тоді також входили до Австро-Угорщини. Там вони у свій час добре 

зарекомендували себе при прокладанні перших залізниць, зокрема мостів, тунелів, 

підпірних стінок та акведуків із тесаного каменю у схожій гірській місцевості Альп. 

Італійські майстри на той час славилися як найкращі в Європі майстри-каменотеси, 

володіли технологією так званої чистої кам’яної кладки, яку застосовували при 
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будівництві аркових кам’яних мостів і тунелів. Все це, з приходом у Східні Карпати, 

вони й будували.    

 
Рис.2. Каменоломня у Ділку. 

Будівництво залізниці взяла на себе компанія  «Г. Грегенсен і сини». 

Прокладати цю гілку розпочали з міста Сігет, яке на той час було центром 

Мараморського комітату (жупи), до складу якого тоді входив і Рахівський або 

Тисодолонський округ – Тісовильдь. Щоб її збудувати, необхідно було провести великі 

підготовчі роботи, зокрема зробити земляні насипи з високими схилами в ущелинах, 

розрити землю в гористих місцях, в окремих із них за допомогою вибухівки підривати 

скелі… Як зазначає один один із дослідників тих часів Еде Перл, на відрізку 

Требушани – Ясіня в цілому земляних і скельних робіт було проведено в об’ємах 

2 608 800 кубічних метрів, викладеного з тесаного каменю підпірних прибережних 

стінок 392 700 кубічних метрів. Загальний кошторис будівництва складав 13 500 000 

форинтів. 

Під час прокладання залізниці були споруджені численні мости, п’ять тунелів та 

інших інженерних споруд, 13 залізничних станцій і проміжних зупинок, серед яких 

найбільшими є Ясіня, Рахів, Берлибаш, Вішовилдь (що тепер у Румунії). Вздовж колії 

також збудували численні кам’яні будинки  (так звані «бохтарні»), більшість із яких і 

сьогодні служать житлом для працюючих на залізниці. Шпали виготовляли на 

встановлених ними пилорамах тільки з твердолистяних порід дерев. Поблизу станції 

Берлибаш знаходився склад із костилями (цвяхами) для прикріплювання рельсів до 

шпал, які можливо і дали назву селу, що сьогодні зветься Костилівкою [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3. Будова мосту у Ворохті 1890. 
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Будівництво лінії Станиславів - Вороненка розпочалось у 1893 р. Вже на 

початку року на Делятинщині створили три будівельні підприємства, з яких одне, 

очолюване Епштайном та Влявом, будувало відрізок дороги Надвірна-Делятин, друге - 

під керівництвом Врайтера, Шимберського, Коллера і Кучека - лінію Делятин-

Микуличин і трете - підприємство Зембіцького - лінію Микуличин-Вороненка. 

На будівництво прибули сотні спеціалістів з Італії, з’їхалось багато селян з 

околиць. Лише на будові одного тунелю у Воронєнці працювало понад 150 осіб.  

Великі масштаби робіт і скупчення в долині Пруту тисяч робітників змусили 

підприємців будувати бараки для нічлігу, склади, крамниці та їдальні. Такі, раніше малі 

й тихі, місцини як Микуличин, Татарів і Ворохта на очах змінили свій сільський вигляд 

і стали містечками. Для послуг місцевого населення та приїжджих робітників у Дорі й 

Татарові 1 червня 1893 р. Відкрито пошту, а 10 лютого 1894 р. у Татарові – телеграф. 

На трасі велися різні роботи: вирівнювали смуги, будували мости і тунелі. 

Складні споруди будували, насамперед, італійці, а земляні роботи виконували місцеві 

чорнороби. До робіт австро-угорські власті залучали й багато місцевого населення, 

тобтогуцулів. Звичайно, їм доручали виконувати лише найбільш некваліфіковану 

працю: земляні роботи, доставку каменя, підготовку насипу під колію (штреку), 

носіння шпал (шліферів) та іншу найважчу працю. 

У долині Пруту було побудовано дев’ять великих кам’яних мостів: на ріках 

Любіжня і Перемиска в Делятині, на р. Кам’янка – у Дорі, на р. Прут – у Яремчі, Ямній, 

Татарові (арка – 22 м, висота – 5,8 м), Ворохті (головні арки – 49 та 34,6 м, висота, 

відповідно – 10 та 17,3 м) та при в’їзді до Воронєнки. Найбільшим з них був міст у 

Яремчі, що мав 190 м довжини, розмах арки – 65 та висоту – 23 м. Дещо меншим був 

міст у Ямній: 122 м довжини та розмах арки 48 м.  

Більшість мостів були зруйновані під час Першої світової війни та відновлені на 

початку 1920-х рр. Першим великим мостом, збудованим у 1892–1894 рр., був 

склепінчастий міст через р. Любіжня у Делятині. Він складався з шести арок, 

довжиною15 мкожна, одної – 22 м та двох – по 15 м. Похил колії на мості складав 14,2 

‰. Міст, довжиною275 м, досягав висоти32 м. У 1917 р. він був підірваний, унаслідок 

чого повністю зруйновано два середні склепіння, а три сусідні сильно пошкоджено. 

 
Рис.4. Будівництво моста-віадука у Яремче. 

 

На трасі будівництва пробили три тунелі – в Ямній, Микуличині та Воронєнці. 

Останній з них був найдовшим і досягав1221 м [3]. 



Науковий вісник Мукачівського державного університету 

Економічні науки 

 

Журнал наукових праць №17(12)’2014 

 

143 

Тунель будували італійські полонені та наймані робітники. Зводили його вручну 

з 1896 до 1899 року. Його прокопували у глині, що було легше, ніж там, де тунель 

видовбували в камені. Частина тунелю споруджена за допомогою тюбінгів, а частина – 

з бетону. Камінь для будівництва возили вузькоколійкою з гори Кливки, що неподалік. 

Для цього поблизу тунелю було побудоване тимчасове депо. По закінченню 

будівництва депо і вузькоколійку ліквідували. В 1961 р. провели реконструкцію 

тунелю, бо нові — набагато потужніші – паровози не вміщалися в тунель. До 

реконструкції його висота становила 5,4 м, а зараз – 6,2 м. До війни його довжина 

сягала 1 тис. 303 м. Але коли німці тікали з цього краю, то зруйнували вхідні портали 

тунелю, тож тунель з одного боку був піднятий на 60 м, а з іншого – на 40 м. 

       На сьогодні збереглися також людські перекази про те, як італійці будували 

найдовший тунель через головний Карпатський хребет у межах Зиміро-

Вороненківського перевалу, довжиною 1300м. Для того, щоб швидше завершити цю 

прокладку, його рили одночасно з двох боків назустріч. Керуючий роботою інженер, 

імені якого нажаль не збереглося в людській пам’яті, спрямував роботу двох бригад 

робітників так, щоб вони не розминулися і своєчасно зустрілися під землею. Але у 

визначений ним день такої зустрічі не відбулося і проектант від ганьби застрелився. 

Але робота продовжувалася і на наступний день ця зустріч таки відбулася. Керівник, 

складаючи проект, не врахував, що тунель потрібно прокладати дугою, як це диктував 

гірський рельєф, що збільшило його довжину. 

 
Рис.5. Будівництво тунелю на залізничній гілці 1896. 

 

Будівельні роботи вели планомірно, проте не обійшлось без прикрих випадків. 

22 квітня 1893 р. у Делятині згоріла канцелярія Епштайна. У Делятині й Дорі мала 

місце крадіжка динаміту, а на початку червня 1893 р. Після триденних дощів Прут 

вийшов з берегів. Розбушовані води ріки знесли майже всі мости, розмили возові 

дороги і насипи. Будівельні підприємства зазнали великих збитків, а робота 

припинилась на кілька днів. 

Значно більша перерва настала внаслідок пошесті холери, яку занесли у 

Галичину з Угорщини італійські робітники наприкінці липня 1893 р. Під час 

максимального розповсюдження пошесті у серпні-вересні, коли лише з місцевих 

жителів вмерли понад 100 осіб, більшість робітників у паніці залишили долину Пруту, 

не отримавши навіть заробітної плати. 
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Практично на місяців два роботи на будівництві залізниці припинились 

повністю. Лише з приходом зими, коли ліквідували пошесть, праця на трасі закипіла 

знову. До весни-літа 1894 р. Збудували основні ділянки дороги, станційні будинки у 

Надвірній, Лоєвій, Делятині, Дорі, Яремчі, Микуличині. Татарові, Ворохті і Воронєнці. 

7 січня 1894 р. Закінчено земляні роботи, а невдовзі і каменярські роботи в тунелі у 

Воронєнці. 10 травня 1894 р. закінчено будівництво найбільшого моста у Яремчі, 

поступово закінчено всі допоміжні споруди і запасні колії. 21 жовтня 1894 р. по 

новозбудованій дорозі пройшов перший пробний поїзд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.6. Перший пробний поїзд пройшов по новозбудованій залізниці у Яремчі. 

 

Він викликав велике здивування місцевих жителів. Відкриття залізничної лінії 

Станіслав ― Вороненка відбулось 19 листопада 1894 р. [2]. 

Висновок. Як бачимо, залізниця будувалася за вкрай важких умов. Можна собі 

тільки уявити якою надзвичайно складною була ця робота, яка велася одночасно майже 

на всіх ділянках, тим більше за відсутності сучасної потужної техніки. Складний 

гірський рельєф, численні скельні виходи, швидка течія річки Прута та її 

багаточисленних приток-потоків значно ускладнювали будівництво. І на сьогоднішній 

день вражає міцність підпірних прибережних стінок і акведуків, викладених вручну з 

тесаного каменя без цементних розчинів, щомайже за 150 років витримали не один 

паводок бурхливих, а по раз і грізних, гірських вод. Роботи тут, в основному, велися 

сезонно, з квітня до жовтня. Очевидно, робітників весною привозили, а восени 

відвозили назад. І лише окремі з них залишалися тут на круглорічне проживання, 

оберігаючи житлові будинки та знаряддя праці. 

Спорудження залізниці в цій гірській місцині, як і через інші Карпатські 

перевали, без сумніву, стало своєрідним «вікном у Європу», що сприяло соціально-

економічному розвитку цілого Карпатського краю. З Рахова почали курсувати прямі 

потяги до найбільших міст Європи – Відня,  Праги, Будапешта… 

Після Другої світової війни Закарпаття відійшло до складу Радянського Союзу. 

Частина залізничної гілки опинилася на території Румунії. Вже минуло кілька 

десятиліть, як унікальний відрізок залізниці понад Тисою від Рахова до Ділового 

(Требушан і аж до Мармарош-Сігета) практично перестав використовуватися. 

Загалом можна сказати, що залізниця не лише покращила транспортне 

забезпечення регіону, але й змінила соціально-фахову структуру місцевих трудових 

ресурсів, дала поштовх до розвитку промисловості та масовому туризму.  
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АННОТАЦИЯ 

 

ВЛИЯНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА НА РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 

В ПРОШЛОМ 

В данной статье рассмотрена история строительства Транскарпатской железной дороги. 

Охарактеризованы субъекты осуществления строительных работ, количество возведенных объектов, 

продолжительность строительства, факторы влияния на этот процесс. Определено влияние 

построения железной дороги на развитие Карпатского края. 

Ключевые слова: трансграничных железная дорога, Ясиня, Требушаны, Сигет Мармороский, 

Вороненка, Надворная, Станислав, долина Прут, гора Кливка, Делятин, Карпатский край. 

 

THE SUMMARY 

 

THE IMPACT OF RAIL TRANSPORT ON THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION IN 

THE PAST 

This paper deals with the history of the Transcarpathian railway construction. The subjects of 

construction, the amount of consolidated facilities, construction period, the factors that influenced this process 

are characterized. The influence of railway construction on the development of Transcarpathian region is 

revealed. 
Key words: Transcarpathian railway Yassin, Trebushany, Siget Marmoroskyy, Voronyenka, 

Nadvornaya, Stanislav, Rod Valley, Mount Klyvka, Delyatyn, highlands. 
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ОЦІНКА ТА РЕГУЛЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ 

СЕРВІСНОГО ПІДПРИЄМСТВА  
 

ЛИЗАНЕЦЬ, А.Г., МАШИКО Я.Я. 
Мукачівський державний університет 

 
У статті узагальнено поняття ефективності менеджменту, сформульовано загальні принципи 

оцінки ефективності менеджменту організації. Визначено особливості та представлено підхід до 

оцінки ефективності менеджменту сервісних підприємств.  

Ключові слова: ефективність менеджменту, організаційна ефективність менеджменту, 

економічна ефективність менеджменту, соціальна ефективність менеджменту, рівневий підхід до 

оцінки ефективності менеджменту 

 

Забезпечення ефективності організації є основним завданням і сферою 

компетенції менеджерів. Висока ефективність діяльності організації досягається 

завдяки ефективній системі менеджменту, націленій на раціональне використання усіх 

організаційних ресурсів і їх постійне вдосконалення через відповідні організаційні 

зміни.  

Досконала система оцінки результативності діяльності менеджерів є 

передумовою розробки обґрунтованих рішень щодо оптимізації методів і прийомів 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Pierwsza_W%C4%99giersko-Galicyjska_Kolej_%C5%BBelazna#cite_ref-3
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менеджменту, раціоналізації його впливу на об’єкт управління – підприємство, 

підрозділ чи конкретного виконавця. 

Об’єкти та методи дослідження. На сьогодні існує ряд підходів до 

визначення ефективності управлінської праці. Зокрема, економіст А. Сміт та  

представник наукового менеджменту Г. Емерсон розглядали у своїх роботах поняття 

«ефективність» та «результативність»,  творець теорії наукової організації праці          

Ф. Тейлор досліджував способи вимірювання результативності роботи працівників,         

П. Лоуренс та П. Друкер розкривали в своїх роботах вплив зовнішнього середовища на 

ефективність функціонування організації тощо. Такі вітчизняні науковці, як А. Шегда 

та В. Ситниченко, стверджували, що оцінювати ефективність менеджменту можна, 

виходячи із кінцевих результатів роботи всієї організації. Також вивченню поняття 

«ефективності менеджменту» присвятили свої роботи і Е.К. Бабець, А.Г. Максимчук, 

П.Н. Завалина, А.В. Калина, Л.І. Федулова, В.А. Рульєв. 

Різні автори визначають різні критерії, які можуть виступати кількісними та 

якісними вимірниками виконаної управлінської праці і пропонують способи 

узгодження між даними показниками та загальним покращенням результатів роботи 

підприємства. Найбільш повно досліджено ефективність менеджменту виробничих 

підприємств. З точки зору теоретиків дані підходи трактуються як універсальні, тобто 

придатні для оцінки ефективності менеджменту будь-якого підприємства. Проте, 

підприємства в сучасних умовах дуже диференційовані: за розмірами, обсягами та 

видами операційної діяльності, за територіальним розміщенням тощо.  

Тому, на нашу думку, одним з важливих факторів, який впливає на параметри та 

особливості менеджменту, а отже і критерії оцінювання його ефективності, є вид 

діяльності підприємства. З огляду на це актуальною проблемою є формування системи 

специфічних показників оцінювання ефективності менеджменту із врахуванням того, 

чи належить дане підприємство до виробничих або сервісних. 

Постановка задачі. Метою даної статті є узагальнення поняття «ефективності 

менеджменту», систематизація підходів і концепцій щодо її оцінки, а також визначення 

набору показників, прийнятних для оцінки ефективності менеджменту сервісних  

підприємств, зокрема тих, які надають охоронні послуги. 

Результати дослідження. Поняття ефективності, яке охоплює різні сфери 

людської діяльності, трактується по різному з позиції теорії і практики сучасного 

менеджменту. Буквально ефективність (від лат. effectus) означає дієвість, 

результативність, продуктивність.  

Загалом ефектом характеризується будь-яка взаємодія, котра дає результат, 

проте поняття «ефект» і «ефективність» не збігаються. Ефективність властива не будь-

якій взаємодії, а лише цілеспрямованій, тому ця категорія має управлінський характер і 

відображає перш за все ступінь досягнення мети. Таким чином, на відміну від ефекту, 

ефективність — це завжди відповідне співвідношення (результату і мети або 

результату і витрат на його досягнення), тобто ця величина відносна [11]. 

В.Ситниченко вважає, що ефективність менеджменту – це результативність 

управлінської діяльності, що визначається як відношення отриманих результатів від 

реалізації певних управлінських рішень до витрат, які їх супроводжують [9].  

В.А.Рульєв трактує ефективність управління як результат функціонування 

системи і процесу управління у вигляді взаємодії керуючої та керованої  систем. Вона 

показує в якій мірі управляючий орган реалізує цілі, досягає запланованих результатів. 

Тому ефективність управління проявляється в ефективності виробництва і складає її 

частину [8]. 

Загалом ефективність менеджменту підприємства характеризують як 

відношення ефекту до витрат ресурсів, що забезпечують досягнення даного ефекту.  
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При такому її розгляді варто враховувати декілька моментів:  

 по-перше, результати роботи організації не можна звести до єдиного результату, 

тому їх треба оцінювати в комплексі;  

 по-друге, необхідно враховувати фактор часу, оскільки багато управлінських 

заходів дають ефект через деякий час;  

 по-третє, ефективність діяльності підприємства не є результатом роботи лише 

системи менеджменту, тому варто враховувати і інші чинники.  

Узагальнення існуючих концепцій ефективності управління представлено у 

табл.1. 

Таблиця 1 

Концепції ефективності управління 

Назва концепції Загальна характеристика 

Цільова 

діяльність організації спрямована на досягнення певних цілей, 

а ефективність управління характеризує ступінь досягнення 

поставлених цілей. 

Системна 

на результати діяльності організації впливають як внутрішні 

чинники, так і фактори зовнішнього середовища, а 

ефективність управління характеризує ступінь адаптації 

організації до свого зовнішнього середовища 

Концепція 

ефективності 

управління на 

основі 

досягнення «балансу 

інтересів» 

діяльність організації спрямована на задоволення очікувань, 

сподівань і потреб (інтересів) усіх індивідуумів і груп, які 

взаємодіють в організації та з організацією, а ефективність 

управління характеризує ступінь досягнення балансу інтересів 

усіх зацікавлених у діяльності організації індивідуумів і груп. 

Функціональна 

управління розглядається з точки зору організації праці та 

функціонування управлінського персоналу, а ефективність 

управління характеризує співставлення результатів та витрат 

самої системи управління. 

Композиційна 

ефективність управління визначається ступенем впливу 

управлінської праці на результати діяльності організації в 

цілому 

 

На основі наведених концепцій в теорії і практиці менеджменту склались три 

найбільш поширені підходи до оцінки ефективності менеджменту: інтегральний, 

рівневий та часовий. 

Інтегральний підхід до оцінки ефективності управління ґрунтується на побудові 

синтетичного (інтегрального) показника, який охоплює декілька часткових 

(безпосередньо не співставних) показників ефективності управління. 

Рівневий підхід до оцінки ефективності управління виокремлює в процесі оцінки 

три рівні ефективності: індивідуальний, груповий та організаційний, а також відповідні 

фактори, що на них впливають. Ефективність управління при цьому формується як 

інтегрований результат індивідуальної, групової, та організаційної ефективності з 

урахуванням синергічного ефекту. 

Часовий підхід до оцінки ефективності управління виокремлює в процесі оцінки 

коротко-, середньо- та довгострокові періоди, для кожного з яких можна визначити 

специфічні критерії оцінки ефективності управління. 
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Базуючись на концепціях та підходах до визначення ефективності менеджменту, 

нами визначено базові принципи, яких слід дотримуватися при оцінці ефективності 

менеджменту підприємства. Схематично вони зображені на рис.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Базові принципи оцінки ефективності менеджменту 

 

Оцінюючи ефективність менеджменту, необхідно використовувати показники  

ефективності функціонування організації загалом та показники, що характеризують 

ефективність процесів менеджменту. Останні, своєю чергою, відображають складність 

внутрішніх і зовнішніх відносин / зв'язків, що існують у керуючій системі, зв'язків між 

нею і керованою системою та зовнішнім середовищем. Така система показників 

повинна давати об'єктивну оцінку ефективності процесів менеджменту загалом і 

ефективності функціонування її окремих складників. 

Вважаємо раціональною думку, згідно з якою виділяють три складові 

ефективності менеджменту: економічної, організаційну та соціальну. 

Економічна ефективність менеджменту відображає економічні результати 

діяльності організації за конкретної системи менеджменту. Вона характеризується 

показниками, що відображають результати виробничо-господарської діяльності 

організації. 

Організаційна ефективність менеджменту характеризує якість побудови 

організації, її системи менеджменту, прийняття управлінських рішень, реакцію системи 

менеджменту на стреси, конфлікти, організаційні зміни тощо. Її оцінюють 

показниками, які відображають якість побудови організації та її системи менеджменту. 

Соціальна ефективність менеджменту відображає вплив менеджменту на 

процеси формування професійних характеристик працівників, у тому числі керівників, 

формування корпоративного духу, відповідного психологічного клімату в колективі, 

атмосфери захищеності і причетності до цілей організації, перспектив розвитку 

соціальних інституцій тощо. Її оцінюють за показниками, що відображають соціально-

культурну сферу функціонування організації та її вплив на досягнення виробничо-

господарських результатів. 
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Комплексність та 

інтегрованість 

 

Процес повинен включати як оцінку роботи 

окремої особи або підрозділу, так і всієї 

організації 

Безперервність 

 

Збалансованість 

 

Врахування чинника 

часу 

 

Динамічність 

 

Процес повинен здійснюватися постійно, щоб 

вчасно знаходити недоліки і оперативно їх 

вирішувати 

Процес повинен враховувати інтереси  всіх 

зацікавлених в діяльності організації осіб  

Процес повинен враховувати минулі, поточні 

та імовірні майбутні результати 

Процес повинен враховувати зміни 

зовнішнього середовища і відповідні їм 

економічні ризики 
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Практичне застосування окремих підходів та концепцій до оцінки ефективності 

менеджменту визначається особливостями соціально-економічної системи, тобто 

підприємства.  

З огляду на те, що за період 2011-2013 рр. в Україні спостерігається тенденція до 

збільшення частки послуг у ВВП країни (з 42,58 % до 62,24%) [4] особливий інтерес 

представляє здійснення оцінки ефективності менеджменту підприємств сфери послуг. 

Сфера послуг представляє собою сукупність галузей, підгалузей і видів 

діяльності, функціональне призначення яких у системі суспільного виробництва 

виражається у виробництві й реалізації послуг і духовних благ для населення. Сфера 

послуг сьогодні – це одна з найперспективніших галузей економіки, що швидко 

розвивається. Вона охоплює торгівлю і транспорт, фінанси і страхування, комунальне 

господарство, освітні та медичні установи, шоу-бізнес тощо.  

Як зазначають науковці, вітчизняний ринок послуг складається із чотирьох 

сфер, а саме: комунально-побутового обслуговування (житлово-комунальний ринок, 

ринок громадського харчування, ринок побутових послуг), зберігання та відновлення 

здоров’я людини (ринок послуг охорони здоров’я, ринок послуг у галузі фізкультури та 

спорту), культурно-просвітньої сфери (ринок послуг освіти, ринок послуг сфери 

культурного обслуговування, ринок послуг засобів масової інформації), сфери 

управління, регулювання та обміну (ринок послуг у галузі управління, фінансово-

кредитний і страховий ринок, ринок послуг з охорони громадського порядку) [2]. 

У світлі сучасних подій в Україні актуалізується питання надання послуг з 

охорони власності та громадян. Це види підприємницької діяльності, що за суб’єктним 

складом і змістом діяльності є цивільно-правовими зобов’язальними 

правовідносинами, що здійснюються на підставі законодавчих, нормативно-правових 

актів, державних ліцензій на право надання послуг з охорони всіх форм власності.  

Сфера охоронної діяльності в Україні динамічно розвивається: обороти даного 

ринку стабільно зростають, так само як і кількість працюючих на ньому осіб та 

підприємств. Ринок охоронних послуг в Україні фактично поділено на дві частини: з 

одного боку – державна служба охорони (Державна служба охорони при МВС України, 

Служба воєнізованої охорони Укрзалізниці і т.д.), з іншого – більш ніж 4 тисячі 

недержавних охоронних підприємств. 

Загальна кількість осіб, які у даний час на професійній основі залучені до 

безпосереднього виконання охоронних функцій, становить кілька сотень тисяч 

працівників. Вони працюють у складі відомчої охорони центральних органів 

виконавчої влади, суб`єктів господарювання недержавної форми власності, а також в 

підрозділах Державної служби охорони та у складі суб`єктів підприємницької 

діяльності у галузі охорони, що надають охоронні послуги за цивільно-правовими 

договорами.  

При оцінці ефективності менеджменту підприємств сфери послуг загалом, та 

зайнятих наданням охоронних послуг, доцільно опиратися на існуючі підходи до 

оцінки ефективності, але важливо також врахувати і специфіку того, що сервісні 

підприємства виготовляють не товари, а специфічний продукт – послугу.  

Тому ми вважаємо за доцільне застосування у практиці оцінки результативності 

управлінської праці на відповідних підприємствах поєднання рівневого підходу з його 

оцінкою за економічними, організаційними та соціальними критеріями. 

Показники оцінки є диференційованими залежно від рівня, на якому 

визначається ефективність. Індивідуальна ефективність характеризуватиме 

результативність роботи окремого менеджера сервісного підприємства, групова – 

ефективність відповідного підрозділу апарату управління, а колективна – 

результативність діяльності сервісного підприємства в цілому.  
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У таблиці 2 наведено орієнтовний перелік показників, які можуть бути 

використані для оцінки ефективності управлінської праці з економічної, соціальної та 

організаційної точки зору та з врахуванням рівня ефективності.  

Таблиця 2  

 

Показники оцінки ефективності менеджменту підприємства сфери послуг 

 

  
Рівні 

ефективності Колективна  

ефективність 

Групова 

ефективність 

Індивідуальна 

ефективність Складові 

ефективності 
  

Економічна 

ефективність 

Обсяги реалізації 

послуг і робіт, 

собівартість, 

прибуток, 

рентабельність, 

продуктивність, 

рівень ліквідності і 

фінансової стійкості 

Вклад у 

економічний 

результат 

діяльності 

підприємства, 

якість 

виконаних 

робіт і наданих 

послуг  

Продуктивність 

праці, рівень 

виконання 

планових 

завдань, 

економічний 

ефект від 

діяльності   

Соціальна 

ефективність 

Плинність кадрів, закріплення кадрів, якість трудового 

життя, рівень кооперації, стан трудової дисципліни, 

морально-психологічний клімат, рівень стабільності 

кадрів, рівень умов праці 

Організаційна 

ефективність 

Якість виконання 

управлінських 

функцій, керованість 

підприємства, рівень 

централізації, 

коефіцієнт 

ланковості, питома 

вага апарату 

управління у 

загальній чисельності 

персоналу 

Рівень 

механізації та 

автоматизації 

праці, питома 

вага певних 

категорій 

працівників в 

загальній 

чисельності 

Коефіцієнт 

використання 

робочого часу, 

рівень 

кваліфікації 

кадрів, 

оперативність, 

швидкість 

виконання 

функцій 

 

Зазначені вище показники ефективності менеджменту мають вагоме значення 

при аналізі діяльності організації і повинні бути враховані при оперативному і 

стратегічному управлінні. Задача менеджменту в такому випадку передбачатиме  

регулювання діяльності і пошук можливостей для підвищення організаційної, групової 

та індивідуальної ефективності. Резерви підвищення ефективності менеджменту при 

цьому знаходяться під впливом ряду факторів. 

У таблиці 3 представлені основні чинники, які впливають на ефективність 

менеджменту сервісного підприємства з огляду на його рівень. 
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Таблиця 3 

Фактори, що впливають на ефективність менеджменту сервісного підприємства 

ІНДИВІДУАЛЬНА 

ЕФЕКТИВНІСТЬ 

ГРУПОВА  

ЕФЕКТИВНІСТЬ 

ОРГАНІЗАЦІЙНА 

ЕФЕКТИВНІСТЬ 

 здібності,  

 вміння,  

 знання,  

 стосунки,  

 мотивація,  

 стрес 

 взаємозв'язок, 

 лідерство,  

 структура,  

 статус,  

 ролі,  

 норми 

 зовнішні умови,  

 технологія,  

 вибір стратегії, 

 структура,  

 процеси,  

 культура 

 

Орієнтуючись на подані вище фактори менеджмент організації зможе знайти 

резерви і способи покращення роботи та ефективності як окремих працівників, так і 

всього підприємства загалом. 

Висновки. В умовах ринкових відносин ефективність управління відіграє 

провідну роль в забезпеченні ефективної діяльності підприємства, тому правильна 

організація менеджменту є одним з основних пріоритетів бізнесу. Підвищення 

ефективності менеджменту має бути спрямоване на розвиток підприємства 

(організації) та забезпечення його конкурентних переваг. 

Якісна оцінка ефективності менеджменту сервісних підприємств може бути 

здійснення за рахунок застосування інтегрованого підходу, який дозволяє враховувати  

економічний, соціальний та організаційний ефект від менеджменту і його 

диференціювати при оцінці індивідуальної, групової чи колективної ефективності 

управлінської праці. Подальшого дослідження потребує визначення вагомості впливу 

окремих рівнів менеджменту на кінцеві результати діяльності сервісного підприємства. 

Оскільки дана тема досить багатогранна, то є великий потенціал та запас інформації 

для дослідження способів гармонійного регулювання та управління ефективністю 

менеджменту організації, а також заходів для її підвищення. 
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АННОТАЦИЯ 

 

ОЦЕНКА И РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕНЕДЖМЕНТА СЕРВИСНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

В статье обобщены понятия эффективности менеджмента, сформулированы общие принципы 

оценки эффективности менеджмента организации. Определены особенности и представлен подход к 

оценке эффективности менеджмента сервисных предприятий. 

Ключевые слова: эффективность менеджмента, организационная эффективность 

менеджмента, экономическая эффективность менеджмента, социальная эффективность 

менеджмента, уровневый подход к оценке эффективности менеджмента 

 

THE SUMMARY 

 

EVALUATION AND CONTROL OF SERVICE ENTERPRISE MANAGEMENT 

EFFICIENCY 

In the article the concept of management efficiency is summarized, the general principles for evaluating 

the effectiveness of management are represented. The peculiarities and indicators of evaluating the effectiveness 

of service companies management are defined. 

Key words: management efficiency, organizational management effectiveness, economic management 

efficiency, social management effectiveness, tiered approach of  evaluating management effectiveness. 

 
 

 

 

 

 

УДК: 332.1 

 

СУТНІСТЬ МАРКЕТИНГОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В СКЛАДІ СТРАТЕГІЧНОГО 

КОМПЛЕКСУ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ 

 
ЗАРІЧНИЙ Т. Р., ГАВРИЛЕЦЬ О.В. 

Мукачівський державний університет 

 

В статті розглядається сутність маркетингового потенціалу та його значення в 

стратегічному розвитку регіону. Охарактеризовано складові маркетингового потенціалу. Визначено 

основні принципи управління маркетинговим потенціалом регіонів та наведені показники оцінювання 

маркетингового потенціалу .    

Ключові слова: маркетинговий потенціал, маркетинговий потенціал підприємства, 

регіональний маркетинг, маркетинг регіонів, принципи маркетингового потенціалу регіонів.  

 

Постановка проблеми 
Підвищення ефективності формування та використання стратегічного 

потенціалу регіону є ключовим завданням системи регіонального управління, оскільки 

саме потенціал інтегрує інституціональні, функціональні, організаційні та інші складові 

як державної соціально-економічної політики, так і механізму вдосконалення місцевого 

самоврядування. Важливе місце у складі стратегічного потенціалу займає 

маркетинговий потенціал, який спрямований забезпечити  економічну та соціальну 

кон’юнктуру регіону, його товарів чи послуг на ринку завдяки плануванню  і 

проведенню ефективних регіональних  маркетингових заходів. Йдеться про те, що 

концентрація уваги регіональних органів при розробці стратегії  управління та її 

впровадженні  практичного механізму повинна бути спрямована на  конкретизацію, 

структуризацію  регіонального маркетингового потенціалу, якій включає 

маркетинговий потенціал  підприємств та регіональний маркетинг.   

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
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Наукові дослідження проблеми  стратегічного управління регіоном з позицій 

вдосконалення, формування та використання складових стратегічного потенціалу,  

обґрунтування концептуальних засад маркетингових підходів до регіонального 

управління проводились у працях таких економістів як Є. Бойка, І.Брітченко, М. 

Долішнього, В.Мікловди, М. Пітюлича, М. Лендєла, О.Федоніна, М. Козоріз, А. Чухно, 

А.А.Шубін та інших вчених-економістів, як намагалися  розкрити різні аспекти 

стратегічного розвитку регіону та його маркетингового потенціалу. 

Виділення раніше невирішених питань 

Дослідження  проблем формування та використання маркетингового потенціалу 

регіону знаходяться на початковій стадії, особливо з позицій гносеологічного, 

змістового та організаційного забезпечення. В наукових дослідженнях, як правило, 

акцент зроблено або на дослідженнях стратегічного потенціалу території, або на 

маркетингових аспектах стратегічного потенціалу суб’єктів підприємницької 

діяльності регіону.  Такий однозначний підхід не дозволяє комплексно і функціонально  

дослідити сутність маркетингового потенціалу регіону в цілому та обґрунтувати шляхи 

підвищення конкурентоздатності його економіки. 

Формулювання цілей статті 
Метою є вивчення теоретичні засади дослідження сутності маркетингового 

потенціалу регіону в умовах вдосконалення ринкових відносин та  розкриття місця та 

ролі маркетингового потенціалу в системі стратегічного розвитку регіональної 

економіки. 

Виклад основного матеріалу дослідження 
Результати вітчизняних та зарубіжних досліджень потенціалу свідчать, що будь-

яка господарська система, в тому числі і регіонального рівня, може стратегічно 

розвиватися не тільки за позитивним, але і за негативним сценарієм, тобто динаміка 

стратегічного розвитку регіону може мати як позитивні, так і негативні наслідки.  

Для розвитку позитивних тенденцій та попередження чи подолання  кола 

обструктивних наслідків регіони  вступають між собою у конкурентну боротьбу. 

Регіони конкурують за збільшення інвестицій, залучення необхідної робочої сили, 

поліпшення якості життя і т.д.  

Отже можна визначити, що сучасна регіональна наука стверджує, що територія 

перетворюється з місця проведення економічних дій на:  

а) продавця, який пропонує певні споживчі якості;  

б) товар з певною вартістю та відповідним рівнем корисності.  

Внаслідок цього при здійсненні управління стратегічним потенціалом регіону 

доцільно розвивати саме його маркетинговий потенціал. 

Маркетинговий потенціал є частиною ринкових складових стратегічного 

потенціалу регіону і представляє собою сукупну здатність маркетингової системи 

забезпечити її конкурентоспроможність. Маркетинговий потенціал регіону - це 

привабливість території для підприємств у розміщенні активів з метою збільшення 

частки на регіональному ринку та для населення щодо відповідного рівня оплати праці 

і відтворення робочої сили. 

Маркетинговий потенціал регіону складається з регіонального маркетингу 

(маркетингу регіонів) та маркетингового потенціалу підприємств, які розташовані на 

території регіону. 

Маркетинговий потенціал підприємства – це сукупна здатність маркетингової 

системи юридичної особи забезпечити постійну конкурентоспроможність 

підприємства, економічну та соціальну кон’юнктуру його товару чи послуги на ринку 

завдяки плануванню  і проведенню ефективних маркетингових заходів в області 

попиту, товарної, цінової, комунікативної і збутової політики, а також організації 
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стратегічного планування і контролю за поведінкою товару, конкурентів і споживачів 

на ринку [2]. 

А.А.Шубін розглядає маркетинговий потенціал у взаємозв’язку з потенціалом 

маркетингового інструментарію [5], який виступає як функція: потенціалу 

маркетингових досліджень, потенціалу маркетингової інформаційної системи, 

потенціалу сегментації цільового ринку, потенціалу товарної політики підприємства, 

потенціалу процесу ціноутворення, потенціалу збутової політики, потенціалу 

персональних продаж та реклами, потенціалу формування суспільної думки. 

Так як маркетинговий потенціал стратегічного розвитку регіону формується і 

під впливом регіонального маркетингу, то можна відмітити двоєдиний характер 

регіону, що визначає певні особливості створення та функціонування маркетингу 

регіону, або регіонального маркетингу. 

У регіональному маркетингу сходяться різні науково-практичні інтереси. 

Природно, з'являються спроби пріоритетного акцентування на тому чи іншому аспекті 

регіонального маркетингу. Однак для регіонального маркетингу в даний час більш 

важливим є визначення його теоретико-методологічної іпостасі. Дійсно, що виражає 

маркетинг регіону? Чи достатньо перерахування його ресурсної бази, економічного 

потенціалу, тобто традиційного набору характеристик економіки регіону? Ймовірно, 

немає. Ключовим пояснює елементом цього складного утворення є маркетинг. 

Релевантність регіонального маркетингу проявляється через патерналістський 

характер маркетингу, коли на перший план висувається задоволення потреб. 

Пояснення, вивчення і управління настільки складною категорією, якою є регіональний 

маркетинг, неможливо без відповідного інструментарію, в якості якого може виступити 

програмно-цільовий підхід і модульне побудова системи маркетингу регіону. 

Регіональний маркетинг – це елемент ринкової системи, сфокусований на  мезорівень, 

що не передбачає вивчення попиту, цін на продукцію одного підприємства, а мова вже 

йде про вивчення ринку, попиту і цін на сукупну продукцію регіону, реалізацію всього 

його потенціалу.  

Регіональний маркетинг охоплює явища і процеси, пов'язані з різним видам 

маркетингу: промисловий, торговельний, некомерційний, у тому числі бюджетний 

тощо. По суті, спочатку, мова повинна йти про створення методологічної конструкції 

регіонального маркетингу. І, насамперед, вироблення принципів регіонального 

маркетингу. В якості ведучого принципу, заснованого на класичної теорії маркетингу, 

виступає положення про найбільш повне задоволення потреб регіону. Даний принцип 

може трансформуватися в конкретні цілі та завдання відповідного регіону, що 

враховують досягнутий рівень, потенціал та перспективи розвитку. Наприклад, 

підвищення інвестиційної, маркетингової привабливості регіону, рівня життя 

населення тощо. 

Отже, маркетинг регіонів – це стратегічний набір маркетингових інструментів, 

які формують регіональні системи  реклами, просування для підвищення відомостей 

про регіон та його привабливі для бізнесових структур і населення ознаки та 

поліпшення іміджу території; 

Окремо виділимо точку зору класика маркетингу Ф.Котлера, який зі 

співавторами стверджує, що маркетинг територій є комплексним явищем, означає 

проектування місця, яке буде задовольняти потреби цільових ринків [1. с.205]. 

При управлінні розвитком регіонів із застосуванням маркетингових концепцій 

необхідно враховувати основні принципи маркетингового потенціалу. Використання 

принципів маркетингового потенціалу відкриває перед регіоном можливості, що 

дозволяють йому реалізувати його цілі та завдання в оптимальному режимі. 

Принципи маркетингового потенціалу необхідно класифікувати за різними 



Науковий вісник Мукачівського державного університету 

Економічні науки 

 

Журнал наукових праць №17(12)’2014 

 

155 

поглядами, що пов’язані з класами прийняття рішень відповідно до стратегій регіонів. 

Перший підхід – це формування і розвиток маркетингового потенціалу регіону 

за функціонально – визначальними ознаками: 

- Концептуально регулюючі принципи; 

- Системоутворюючі принципи; 

- Ціннісно – орієнтовані принципи; 

- Організаційно – тактичні принципи. 

Другий підхід – представлення принципів у вигляді трьох рівневої системи: 

перший рівень класифікує методологічні принципи, якими необхідно керуватися при 

управлінні маркетинговим потенціалом регіонів, другий рівень стосується внутрішніх 

територіальних настанов, а третій – пов'язаний безпосередньо з ситуаційними 

завданнями, що виникають при реалізації стратегії. 

Система принципів управління маркетинговим потенціалом регіонів являє 

собою ознаку, що характеризує направленість регіону на використання сучасних 

технологій в галузі управління. Особливо важливим є налагодження механізму 

використання сукупності принципів управління маркетинговим потенціалом у процесі 

взаємодії  маркетингової системи «5P» (товар, ціна, просування, розподіл та люди) з 

діями структурних підрозділів адміністрації. 

Використання маркетингової системи дозволить здійснити стратегічний аналіз 

розвитку регіону за допомогою оцінки основних показників результативності регіону 

та виокремити переваги та недоліки його управління. 

Оцінка маркетингового потенціалу регіону повинна проводитись за допомогою 

системи показників – індикаторів: 

- Матеріальні та фінансові індикатори, що відображають узагальнені 

техніко – економічні результати; 

- Індикатори управління регіоном, що відображають стан управлінського 

апарату регіону, його сприйнятливість до інновацій; 

- Індикатори, що відображають рівень життя та дозволяють виявити якісні 

відмінності в рівнях доходів населення; 

- Індекс іміджевої привабливості, який відображає загальне уявлення про 

регіон і є найбільш варіюючим. 

Крім вище перерахованих показників – індикаторів, що беруться за основу 

проведення аналізу регіону, важливим є методи оцінки конкурентоспроможності 

регіону. 

Серед найбільш поширених методів визначення рівня конкурентоспроможності 

потрібно виділити індикативний метод. Він базується на визначенні М.Портера, який 

розглядає конкурентоспроможність як продуктивність використання регіональних 

ресурсів, в першу чергу робочої сили та капіталу, у порівнянні з іншими регіонами [3. 

с.149]. Тому основні показники оцінки конкурентоспроможності, згідно даного 

визначення, запропоновано обґрунтовувати величиною валового регіонального 

продукту на душу населення, а також показниками його динаміки [4. с.123].  

При оцінюванні конкурентоспроможності регіону важливим є врахування 

маркетингової привабливості останнього, що виражається показником інтегральної 

привабливості регіону[6.с.10]. 

Маркетингова привабливість визначається через привабливість регіону для 

підприємств та привабливість його для населення. Вона може мати такий 

формалізований вигляд: 

 

),( МнМпfМ                               (1), 
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де: 

М – маркетингова привабливість регіону, 

Мп – маркетингова привабливість для підприємств, 

Мн – маркетингова привабливість для населення. 

Для підприємств маркетингова привабливість визначається можливістю 

збільшення обсягів реалізації та захоплення ринку і виражається через показник 

відношення оптового товарообороту до валового регіонального продукту: 

ВРП
ОТМп                                   (2), 

де: 

ОТ – оптовий товарооборот, 

ВРП – валовий регіональний продукт. 

Для населення маркетингова привабливість означає доступність до житлових 

ресурсів, можливість отримання вищої освіти, обсяги роздрібної торгівлі та отриманих 

послуг, чистоту навколишнього середовища, доступ до задоволення культурних 

потреб: 

У мультиплікативній моделі маркетингову привабливість для населення можна 

подати у такому вигляді: 

Мк
Мо

МтМсМдМн *
1

***           (3), 

де:  

Мд – доступність до житлових ресурсів, яка розраховується шляхом обчислення 

обсягів введеного житла на одну особу населення, 

Мс – кількість студентів на одну особу населення, 

Мт – обсяг роздрібної торгівлі та отриманих послуг в розрахунку на одну особу 

населення, 

Мо – чистота навколишнього середовища, яка розраховується як одиниця, 

поділена на кількість викидів шкідливих речовин у повітря зі стаціонарних джерел на 

одного жителя, 

Мк – частота відвідування населенням культурних міроприємств, на одного 

жителя.  

Висновки 

Отже, маркетинговий потенціал виступає інтегральною функцією, яка об'єднує 

ресурси і здібності суб'єктів регіону для визначення стратегічних напрямків розвитку з 

урахуванням ключових основ управління. Розвиток маркетингового потенціалу 

території дозволить сформувати сприятливі умови проживання та ведення бізнесу на 

території, постійний приплив споживачів, а також виявляти перспективні можливості 

щодо її розвитку на базі виявлення прихованих резервів.  

Використання елементів маркетингової системи при аналізі потенціалу регіону 

дозволить побудувати механізм управління регіональним маркетингом через 

збереження і розвиток його потенціалу на різних стадіях реалізації регіональних 

стратегій. Крім того, маркетинговий потенціал обґрунтує можливості регіонального 

розвитку при найбільш ефективному (раціональному) використанні природних, 

матеріально-технічних та людських ресурсів, які виступають нині конкурентними 

перевагами регіону. Відповідно формування і збереження маркетингового потенціалу 

регіону є пріоритетним завданням регіонального маркетингу, так як відображає як 

стратегію державної соціально-економічної політики, так і механізми удосконалення 

місцевого самоврядування.  
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АННОТАЦИЯ 

 

СУЩНОСТЬ МАРКЕТИНГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА В СОСТАВЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

В статье рассматривается сущность маркетингового потенциала и его значения в 

стратегическом развитии региона. Охарактеризованы составляющие маркетингового потенциала. 

Определены основные принципы управления маркетинговым потенциалом регионов и приведенные 

показатели оценки маркетингового потенциала .  

Ключевые слова: маркетинговый потенциал, маркетинговый потенциал предприятия, 

региональный маркетинг, маркетинг регионов, принципы маркетингового потенциала 

 

THE SUMMARY 

 

ESSENCE OF MARKETING POTENTIAL IS IN COMPOSITION OF STRATEGIC 

COMPLEX OF DEVELOPMENT OF REGION 

In the article the essence of marketing potential and its strategic importance in the region. The 

characteristic components of marketing potential. The basic principles of management and marketing potential 

of the region shows the performance evaluation of the marketing potential. 

Key words: marketing potential marketing potential of the enterprise, regional marketing, marketing 

regions, principles of marketing potential regions 
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УДК 657 

КОНСЕРВАЦІЯ, РОЗКОНСЕРВАЦІЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА 

ВИТРАТИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ЦИМ 

КРАТКО І.Р., ТИМЧУК С.С 
Мукачівський державний університет 

 
У данній статті розглядаються питання теорії, практики консервація, розконсервація 

основних засобів та витрати, пов’язані з цим, та наслідки в бухгалтерському і податковому обліку . 
Ключові слова: Основні засоби, консервація, розконсервація. 

 

Постановка проблеми. Беручи до уваги теперішній стан економіки багато 

підприємств припиняють свою діяльність саме в цей час, час простою, є логічним і 

зручним вводити в консервацію основні засоби, що тимчасово не експлуатуються 

(транспортних засобів, обладнання, технологічних ліній, машин і споруд). Одним з 

найважливіших компонентів національного багатства є основні засоби. У діючій 

практиці обліку до основних засобів відносять предмети і об'єкти матеріально - 

речового змісту, строк корисного використання яких складає понад дванадцяти місяців 

або вони споживаються в операційному циклі, що перевищує дванадцять місяців. Ці 

об'єкти повинні використовуватися у виробництві продукції, при виконанні робіт і 

наданні послуг або для управлінських потреб організації і володіти здатністю 

приносити їй економічні вигоди в майбутньому. 

Основні засоби є одним з найважливіших чинників будь-якого виробництва. Їх 

стан та ефективне використання прямо впливає на кінцеві результати господарської 

діяльності підприємства. 

Тому не дивно, що й тепер питанню консервації та витрат, пов’язаних з 

основними засобами, надають най вагоміше місце в діяльності кожного об’єкта 

господарювання. Необхідність дослідження консервації та витрат, пов’язаних з цим, 

зростає в міру того, як ускладняється господарська діяльність підприємства і зростають 

потреби у підвищенні рентабельності.  

В даному дослідженні розглянуто питання консервації ОЗ та витрати, пов’язані з 

ними. Насамперед слід визначити, що таке консервація основних фондів. Таке 

визначення наведене у Положенні № 1183, а саме: «Консервація ОФ підприємств – це 

комплекс заходів, спрямованих на їхнє довгострокове (але не більш як 3 роки) 

зберігання в разі припинення виробничої та іншої господарської діяльності з 

можливістю подальшого відновлення їх функціонування». 

Аналіз останніх джерел та публікацій. Над темою консервації основних 

засобів за останній час працювали такі науковці як: Марченко В., Охрамович О., 

Чиркова К., Бєлоусов А., Городянська Л., Жарікова О., Островерха Р.  та багато інших. 

Не зважаючи на численні дослідження та праці науковців, актуальним залишається 

дослідження аспектів організації первинного обліку основних засобів. 

Формування цілей статті. Метою даної статі є дослідження питання щодо 

консервації та розконсервації основних засобів підприємства, подання пропозицій, що 

сприятимуть поліпшенню обліку основних засобів їх консервацію та розконсервацію, 

витрати, пов’язані з цим, все це сприятиме більш ефективному обліку основних засобів 

на підприємстві та прийняття найоптимальніших управлінських рішень.   

Виклад основного матеріалу дослідження.  В умовах ринкової економіки деякі 

підприємства України потрапляють у ситуацію, коли використання основних засобів є 

недоцільним. Це може статися з різних причин: припинення певного виду діяльності, 

скорочення виробництва, підвищення витрат на обслуговування основних засобів, яке 

http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%94%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8F%D1%86%D1%96%D0%B2
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не виправдовує їх використання, тощо. Однак продавати їх підприємство не 

збирається, оскільки планує через певний час повернутися до попередніх умов 

діяльності. У такому разі виходом із ситуації може вводитись консервація основних 

засобів на підприємстві.  

У Положення № 1183 чітко мовиться, що правила консервації обов’язкові для 

підприємств, які мають стратегічне значення для економіки й безпеки держави, а також 

засновані на державній власності. Для решти підприємств це Положення має 

рекомендаційний характер. Ба більше, із визначення консервації видно, що її 

застосовують у випадку припинення виробничої та іншої господарської діяльності. 

Важливим зараз у під категорії 102.09.01 «ЗІР» контролери наполягають на 

обов’язковій консервації основних засобів і виведення їх із експлуатації в разі 

тимчасового припинення господарської діяльності. Хоча у 2012 році схоже запитання 

ставилося стисліше: «Чи нараховується амортизація на основні засоби у звітному 

періоді, в якому такі засоби не використовуються для надання послуг?». І стосувалося 

воно не загального припинення господарської діяльності, а конкретного об’єкта 

основних засобів, який тимчасово не був задіяний у виробничому процесі. Тоді 

контролери стверджували, що виведенню з експлуатації підлягає окремий об’єкт, якщо 

він не використовується в господарській діяльності. Утім наразі така консультація 

відсутня в системі «ЗІР». Та й навіть стверджувати, що об’єкт не використовується в 

господарській діяльності через його тимчасовий простій, некоректно. Адже якщо 

основний засіб не використовується в господарській діяльності, його кваліфікують як 

невиробничий актив. 

Найважливіше, що консервація допомагає зберегти основні характеристики 

об'єктів основних засобів, необхідних для їх експлуатації в подальшому. При 

консервації обов'язково припиняється використання об'єктів основних засобів, 

вживаються додаткові заходи для підтримання їх у справному стані, обмежується 

доступ сторонніх осіб до об'єкту основних засобів або об'єкт ОЗ поміщається в 

спеціально відведене для зберігання місце. Також найчастіше перед консервацією 

потрібна спеціальна обробка об'єкта та демонтаж обладнання. А вже під час самої 

консервації зберігається об'єкт необхідно періодично оглядати. І, як правило, на всі ці 

цілі організація несе додаткові витрати. 

Найчастіше консервації піддається виробниче обладнання. Але важливо 

пам'ятати, що організація не зобов'язана консервувати нерентабельний або невживаний 

об'єкт, тому що витрати на саму консервацію можуть у багато разів перевершити 

збитки, які виникли б у разі, якщо консервацією фірма займатися би зовсім і не стала. 

І в будь-якій конкретній ситуації керівнику організації для того, щоб прийняти 

рішення про консервацію, спочатку необхідно оцінити всю економічну доцільність 

подібної операції, тому що у багатьох випадках (наприклад, коли характеристики 

об'єкта взагалі зберегти не можна, або коли якості основного засобу залишаються 

незмінними і без консервації) робити це просто недоцільно. 

А також важливо нагадати, що якщо організація не планує використовувати 

основний засіб в майбутньому, то такий об'єкт найкраще ліквідувати, або реалізувати, 

але тільки не консервувати. 

На даній стадії може виникнути питання а з чого саме починається консервація 

основних засобів? А починається вона, безумовно, з вибору правильного рецепту, а 

саме - з правильного документального оформлення. Належне документальне 

оформлення - одна з найважливіших умов консервації. Адже саме вірно оформлені 

документи в подальшому допоможуть визнати всі витрати на консервацію при 

визначенні податку на прибуток. Для консервації об'єкта основних засобів необхідно, 

щоб дане рішення прийняв керівник. 

http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/32447
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/32447
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/32447
http://zir.minrd.gov.ua/
http://www.visnuk.com.ua/ua/pubs/id/469
http://www.visnuk.com.ua/ua/pubs/id/469
http://zir.minrd.gov.ua/
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Щоб визначити перелік основних засобів, що підлягають консервації, можна 

провести свого роду інвентаризацію. Для цього наказом призначається комісія, 

відповідальна за консервацію. 

Після цього керівник видає наказ про консервацію тимчасово не 

використовуваного устаткування, техніки. Уніфікованої форми даного документа 

немає. 

Тому скласти його можна в довільній формі, привівши в ньому перелік 

простоюють основних засобів, вказавши причину та строк їх консервації. Забігаючи 

наперед, скажемо, що для того, щоб отримати податкову "економію" витрат, потрібно 

консервувати основні засоби на термін, що перевищує 3 місяці. 

В інвентарних картках основних засобів рекомендуємо зробити відмітку про 

переведенні їх на консервацію. Спеціальна графа для цього не передбачена. Відомості 

про консервацію можна зазначити в розділі 4 картки. 

В акті, що складається по завершенні консервації, доцільно навести перелік 

законсервованих основних засобів із зазначенням їх інвентарних номерів, первісної та 

залишкової вартості, сум нарахованої амортизації, строків корисного використання та 

термінів консервації. 

Також керівник організації повинен створити комісію з перекладу об'єкта 

основних засобів на консервацію. У цю комісію повинні входити представники 

адміністрації, технічних служб, керівництва відповідного підрозділу, до якого 

відносяться об'єкти, що переходять в консервацію, бухгалтерії та економічних служб. В 

обов'язки даних представників входить: 

1. огляд об'єктів ОЗ; 

2. оформлення документів на консервацію; 

3. оцінка економічної доцільності консервації ОЗ; 

4. складання кошторису витрат на утримання законсервованих об'єктів; 

5. оцінка технічного стану цих об'єктів при їх подальшій розконсервації. 

Організаційні основи та порядок підготовки до консервації, проведення 

консервації та розконсервації основних виробничих фондів підприємств встановлено 

Положенням №1183.. У цьому матеріалі ми розглянемо порядок консервації та 

розконсервації ОФ звичайними підприємствами (які не підпадають під дію Положення 

№1183). За відсутності будь-яких нормативних актів, що мають обов’язковий характер, 

звичайні підприємства можуть використовувати Положення №1183, щоб не вигадувати 

чогось нового і не ускладнювати собі життя. З цією метою проаналізуймо вимоги 

Положення №1183. 

Постанова КМУ від 26.11.2003 р. №1839 «Про затвердження Порядку 

визначення на конкурсних засадах підприємств, що мають стратегічне значення для 

економіки та безпеки держави, інноваційне інвестування яких здійснюватиметься за 

рахунок частини коштів, отриманих від приватизації державного майна, розподілу і 

використання цих коштів». 

Рішення про консервацію приймається на підставі техніко-економічного 

обґрунтування необхідності проведення консервації ОФ, яке включає: 

1) відомості про ОФ підприємства, що підлягають консервації: найменування та 

місцезнаходження підприємства, орган, уповноважений управляти майном, — для 

підприємств, заснованих на державній власності (найменування власників — для 

інших підприємств), балансова вартість; 

2) затверджений проект консервації; 

3) акт технічного стану ОФ на момент їх консервації. 

Слід зазначити, що в Положенні № 1183 передбачено включення до техніко-

економічного обґрунтування проведення консервації основних фондів підприємства ще 
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й даних про облік основних фондів підприємств із розподілом за групами, що 

підлягають консервації, відповідно до Положення про організацію бухгалтерського 

обліку і звітності в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України. 

Проте це Положення втратило чинність ще 2000 року на підставі постанови Кабінету 

Міністрів України. Тому включення таких даних неможливе. З огляду на це, на нашу 

думку, у відомостях про основні фонди підприємства, що підлягають консервації, що 

обов’язково включаються до обґрунтування, підприємству, крім визначених, доцільно 

зазначити деякі додаткові відомості, зокрема дата введення в експлуатацію, первісна 

вартість об’єкта консервування, група основних засобів, до якої він належить, метод 

нарахування амортизації, сума нарахованої амортизації, ступінь зносу тощо. Однак 

наголошуємо, що такі відомості не обов’язкові. 

Відповідно до Положення №1183, проект консервації складається з таких 

документів: 

1) пояснювальної записки; 

2) технологічної документації щодо проведення консервації; 

3) переліку робіт, ресурсів (матеріальних і трудових) та кошторису витрат, пов’язаних з 

проведенням консервації та розконсервації ОФ підприємства (форму кошторису витрат 

наведено в додатку 2 до Положення №1183). 

У пояснювальній записці визначаються такі питання: 

1) вид і річні обсяги продукції, що випускається на потужностях ОФ підприємства, які 

підлягають консервації, вплив консервації ОФ на показники діяльності підприємства та 

його фінансове становище; 

2) порядок і графік виведення з виробничого процесу ОФ підприємства та їх консервації; 

3) тривалість консервації; 

4) заходи щодо забезпечення безпеки робіт під час консервації; 

5) план-графік розконсервації. 

 Консервація, утримання та розконсервація основних засобів підприємств 

здійснюється згідно з проектом консервації, який затверджується: 

● органом, уповноваженим управляти його майном, - для підприємств, заснованих на 

державній власності; 

● власником за погодженням з міністерством або іншим центральним органом 

виконавчої влади (за галузевим принципом) - для підприємств, які мають стратегічне 

значення для економіки і безпеки держави, або з Мінекономіки, якщо підприємство 

займається діяльністю, що стосується кількох галузей економіки; 

● власником (власниками) - для решти підприємств. 

Ще один момент, на який варто звернути увагу, це витрати, пов’язані із 

консервацією основних фондів підприємства та їхню розконсервацією. До таких витрат 

можна зарахувати оплату праці персоналу, задіяному на час консервації/розконсервації 

об’єкта та відповідні нарахування на неї, оплата послуг з охорони та утримання об’єкта 

консервації, витрати, пов’язані із підтриманням законсервованих основних фондів у 

належному стані, інші витрати, пов’язані із консервацією/розконсервацією основних 

фондів. Джерела фінансування таких витрат визначено в п. 4 Положення № 1183, 

зокрема власні кошти підприємств, кошти власників підприємств або інших 

юридичних осіб, кредити, кошти, передбачені для зазначених цілей у державному та 

місцевих бюджетах. 

Водночас у цьому самому пункті одним із джерел фінансування витрат, 

пов’язаних із консервацією/розконсервацією основних фондів, визначено таке джерело 

«суми амортизаційних відрахувань, які нараховуються на законсервовані основні 

фонди другої та третьої групи». 

Однак чинним законодавством визначено, що нарахування амортизації 
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припиняється на період консервації основних засобів. Це визначено і у Положенні 

(стандарту) бухгалтерського обліку № 7 «Основні засоби» та Податкового кодексу 

України. 

 Розгляньмо бухгалтерські і податкові наслідки консервації основних засобів: 

           1.Бухгалтерські наслідки консервації. Нарахування 

амортизації призупиняється на період консервації об’єкта основних засобів, 

починаючи із місяця, наступного за місяцем переведення його на консервацію. Якщо 

до основного засобу застосовується виробничий метод амортизації, то її нарахування 

припиняють із дати прийняття рішення про консервацію об’єкта. 

В облікових регістрах переведені на консервацію основні засоби відображають в 

аналітиці через створення субрахунків (наприклад, рахунок 104/1 «Машини та 

обладнання на консервації»). 

У фінансовій звітності інформацію про законсервовані основні засоби 

відображають у загальному порядку — разом з іншими основними засобами. Але в  

«Примітки до річної фінансової звітності» (затверджена наказом Мінфіну України) 

зазначають залишкову вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються 

(консервація, реконструкція тощо). 

2. Податкові наслідки консервації. У податковому обліку схожа ситуація. 

Нарахування амортизації призупиняється на період його виведення з експлуатації (для 

реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання, консервації та інших причин) на 

підставі документів, що свідчать про виведення таких основних засобів з експлуатації . 

Окремо варто сказати про участь балансової (залишкової) вартості 

законсервованих основних засобів у 10% ліміті ремонтних робіт, що потрапляють до 

податкових витрат платника податку. Стосовно звітного року, у якому основний засіб 

законсервовано, то 10% ліміт розраховується виходячи із балансової вартості на 

початок року, тому балансова вартість у подальшому законсервованого об’єкта, 

безперечно, бере участь у розрахунку ліміту. 

А от у наступному році контролери можуть спробувати довести, що право на 

участь у базі ліміту відсутнє. Бо в розрахунку ліміту бере учать вартість основних 

засобів, які підлягають амортизації. Проте, на нашу думку, законсервований об’єкт і 

надалі підлягає амортизації в розумінні ПКУ, але його амортизацію призупинено. 

Тобто якщо законсервований об’єкт вважати таким, який не підлягає амортизації, його 

потрібно кваліфікувати як невиробничий. Але ж він і надалі вважається таким, що 

використовується в господарській діяльності, лише тимчасово його амортизацію 

призупинено. Тож і право на включення його балансової вартості до розрахунку бази 

ліміту цілком законне. 

В свою чергу після розконсервації об'єктів та початку їх використання у 

господарській діяльності слід поновити нарахування амортизації за цими об'єктами. 

Для цього знову видається відповідний наказ керівника підприємства. Нарахування 

амортизації поновлюється з місяця, наступного за місяцем розконсервації та початку 

використання об'єктів. Тут доречно пригадати, що у Положенні №1183 термін 

консервації обмежено трьома роками. Якщо підприємство, яке використовує норми 

Положення №1183 як рекомендаційні (або взагалі їх не використовує), вирішило 

законсервувати об'єкти на триваліший термін, то воно мусить особливо ретельно 

обґрунтувати об'єктивну необхідність саме такого терміну. Інакше можуть виникнути 

запитання з боку перевіряючих органів щодо дуже довгого терміну консервації 

об'єктів, а отже, і щодо правомірності віднесення до складу витрат, витрат на їх 

утримання протягом терміну, що перевищує три роки. 

Витрати на утримання законсервованих основних засобів не підлягають 

амортизації і повністю відносяться до складу витрат звітного періоду. Знову ж таки за 

http://www.interbuh.com.ua/docs/pku.pdf
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аналогією з бухгалтерським обліком можна віднести витрати на консервацію, 

утримання та розконсервацію основних засобів або до складу собівартості продукції, 

робіт чи послуг, або до складу інших витрат згідно з ПКУ. При цьому витрати у 

податковому обліку визнаються одночасно з визнанням цих витрат у бухгалтерському 

обліку. Так, витрати на консервацію, утримання та розконсервацію основних засобів, 

включені до складу собівартості продукції (наприклад, витрати на щорічну 

консервацію зернозбиральної техніки у сільському господарстві), братимуть участь у 

формуванні об'єкта оподаткування у тому періоді, в якому буде продано продукцію, 

вироблену в цьому операційному циклі (зерно врожаю відповідного року). Витрати на 

консервацію, утримання та розконсервацію основних засобів, включені до складу 

інших витрат звітного періоду, зменшуватимуть оподатковуваний прибуток у тому 

періоді, в якому вони були понесені. 

Витрати на утримання законсервованих основних засобів геологорозвідувальних 

підрозділів, організацій не включаються до вартості окремого об'єкта необоротних 

активів з видобування корисних копалин. Прямої норми про те, до якої статті включати 

ці витрати, ПКУ не містить, тож можемо порекомендувати віднести їх до складу інших 

витрат згідно  ПКУ. 
 
ЛІТЕРАТУРА 

1. Бухгалтерія 911 «Документального оформлення порядку консервації основних засобів» 

[Електронний      ресурс] / Режим доступу: 

http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=38245 

2. Газета « Все про бухгалтерський облік»/ чи можна амортизувати ОЗ тимчасово незадіяні у 

виробництві/ [Електронний ресурс] / Режим доступу: 

http://www.vobu.com.ua/ukr/answer_to_questions/answer/462 

3. «Дебет-Кредет» №02/2014/ «Чи потрібна консервація ОЗ?» [Електронний ресурс] / Режим 

доступу: 

http://nz2.it-link.com.ua/Book/35c045e1-f99b-423a-bc1f-68d6628a10a7/navPoint-10 

4. Державна фіскальна інспекція України [Електронний ресурс] / Режим доступу:          

www.dkrs.gov.ua/kru/uk/publish/article/96468;jsessionid=842078787B67356D67A794514267C

A36.36.app82 

5. Постанова №1183 «Про консервацію основних виробничих фондах підприємства» 

[Електронний ресурс] / Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1183-97-%D0%BF 

6. Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» Міністерства фінансів 

України від 27.04.2000 р. [Електронний ресурс] / Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00 

 

АННОТАЦИЯ 

 
КОНСЕРВАЦИЯ, РАСКОНСЕРВАЦИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С 

ЭТИМ. 
В данной статье рассматриваются вопросы теории, практики консервация, расконсервация 

основных средств и расходы, связанные с этим и последствия в бухгалтерском и налоговом учете. 
Ключевые слова: Основные средства, консервация, снятие с консервации. 

 
SUMMARY  

 
CONSERVATION, REACTIVATION OF FIXED ASSETS AND COSTS ASSOCIATED WITH THIS. 

In the rest of this article deals with the theory, practice conservation, Reactivation of fixed assets and 

related costs and consequences in accounting and tax accounting. 
Key words: production activity, putting in dead storage, withdrawing from storage. 
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РЕКЛАМНА ДІЯЛЬНІСТЬ НА СТРАХОВОМУ РИНКУ 

 
МОЛНАР М.С., ЗАРІЧНА О.В. 
Мукачівський державний університет 

В статті розглянуто вплив реклами на діяльність страхової компанії. Визначено особливості 

реклами та умови її використання. Описано основні принципи відповідності реклами вимогам цільової 

аудиторії. Наведена характеристика видів рекламних засобів, які доцільно використовувати при 

інформуванні аудиторії.  

Ключові слова: реклама, реклама в страхуванні, засоби поширення реклами, образ сучасної 

реклами, страхова компанія, страхова реклама. 

 

Постановка проблеми 

У системі ринкових відносин реклама не існує сама по собі, а є невіддільним 

елементом цих відносин і потужним важелем, за допомогою якого пропагується той чи 

інший товар (послуги). Реклама підпорядковується цілям, визначеним планами 

маркетингу, і має розглядатись як один із чотирьох компонентів маркетингу поряд із 

товаром, ціною та збутом. Реклама в страхуванні – інструмент надання інформації про 

страхову компанію і про послуги, що пропонуються нею для задоволення потреб 

страхувальників з урахуванням економічних інтересів страховиків.  

В умовах насиченого ринку недостатньо розробити новий якісний товар, 

встановити на нього оптимальну ціну і вибрати ефективні канали розподілу. Страхові 

компанії приділяють дедалі більшу увагу застосуванню маркетингових технологій у 

боротьбі за страхувальників і використання реклами в такій боротьбі не є винятком. 

Дослідження інструментарію страхового маркетингу в останні роки набирає все 

більшої популярності і поряд з цим визначається потребами вітчизняного страхового 

ринку, розробкою нових креативних ідей в рекламній діяльності. 

Отже, як показує практика діяльності підприємств будь-якої сфери діяльності, її 

успіх залежить, в першу чергу, від того, як вона заявила про себе на ринку. Споживачі 

–це люди, на які можна дуже легко впливати. Вдало розроблена рекламна кампанія 

може утримати наявних клієнтів, зацікавити потенційних і привернути увагу клієнтів 

конкурентів. Тому саме рекламна діяльність відіграє важливу роль на підприємстві і 

потребує постійного дослідження. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій 

Дослідженням сутності реклами і рекламної діяльності приділено достатньої 

уваги в працях таких зарубіжних вчених як А. Дайан, Д. Джоббер, П. Друкер,              

Ф. Котлер, Г. Стюарт та ін.. Вагомий внесок у дослідження розвитку рекламної 

діяльності у сфері страхування зробили вітчизняні економісти, такі як Л. В Балабанова, 

Т.А Васильєва, Т.О Єгоркіна, Н.В Іванова, С.С Осадець та ін.. Але, на жаль, основним 

аспектам щодо практичного використання рекламних засобів в діяльності страхових 

компаній не приділено достатньої уваги. Тому вивчення рекламної діяльності у сфері 

страхування потребує додаткового дослідження. 

Формування цілей статті 

Метою статті є розкриття основоположних організаційних основ рекламної 

діяльності, визначення підходів, що використовуються при розробці реклами, 

застосування реклами для донесення інформації до страхувальників.  

Виклад основного матеріалу дослідження 

В сучасний ринкових умовах розвитку ринкових відносин професійно 

розроблена маркетингова діяльність є важливою конкурентною перевагою будь-якої 
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страхової компанії. Велика кількість послуг страхового характеру завжди привертає 

увагу потенційних страхувальників, але в той же час ускладнює їх вибір. На допомогу 

приходить страхова реклама - вона враховує інтереси різних груп страхувальників, 

особливості запитів населення з неоднаковим рівнем доходів, природно-кліматичні 

умови, національні особливості різних регіонів країни та інші фактори. 

Реклама - це платне, спрямоване на певну категорію потенційних споживачів 

повідомлення, що здійснюється через засоби масової інформації чи будь-яким іншим 

способом публічного звертання й агітує на користь певного товару, марки, фірми, 

особистості тощо [1, с.112]. 

Метою реклами є всебічно сприяти укладанню нових і поновлення раніше 

укладених договорів страхування.[6, с.250] 

Для ефективного впливу на цінову аудиторію страхового ринку підприємства в 

сфері страхового бізнесу повинні використовувати різні методи і засоби рекламного 

впливу. Основними засобами рекламного впливу в сфері страхування можуть бути: 

1. Реклама у пресі - газети, журнали (міжнародного, національного, місцевого 

поширення; популярні; ділові; спеціальні). Щодо рекламних публікацій у періодичній 

пресі, то необхідно зазначити, що їх використання здійснюється для ознайомлення 

потенційних страхувальників з послугами, які надаються страховими компаніями. 

Публікація текстових повідомлень повинна направляти думку цільової аудиторії та 

розкривати особливості видів страхування. 

2. Друкована реклама - проспекти, каталоги, довідники; листівки, інформаційні 

листи, прес-релізи і т.п. Брошура або каталог представляють собою своєрідність картки 

компанії, тому готувати їх потрібно найкращим чином. Ці матеріали повинні 

максимально стимулювати покупця до здійснення покупки. Щодо рекламних 

проспектів, то це ідеальний засіб для привернення уваги до страхових послуг, а також 

для опису всіх їх переваг і вигод. В рекламних проспектах більшу частину інформації 

бажано зображувати графічно, також слід уникати великої різноманітності шрифтів, 

численних логічних акцентів. Не рекомендується перевантажувати рекламні тексти 

професійними термінами.  

3. Реклама засобами мовлення - радіо; телебачення (міжнародне, національне, 

місцеве). З появою радіо та телебачення реклама отримала новий засіб, що дозволяє 

передати рекламне звернення до величезної аудиторії населення. Радіо реклама вимагає 

багато разового повторення повідомлення, а порівняно висока вартість рекламної 

передачі – необхідність її максимальної стислості. Що стосується реклами по 

телебаченню, то вона обумовлена одночасним застосуванням трьох компонентів: 

звуку, зображення та руху. У сучасних умовах частка радіо - та телевізійної реклами в 

бюджеті рекламних витрат страхових компаній безперервно зростає. 

4. Поштова реклама - пряме поштове розсилання друкованих рекламних 

матеріалів; відеокасет чи відеодисків, анкети. При здійснені збуту страхових послуг, 

компанія маже звертати увагу на те, що декотрі пов’язані зі збутом питання виникають 

постійно. Ці питання можна викласти на окремому листі-анкеті. 

5. Зовнішня реклама - щити, вивіски різної форми та розмірів (панно, ролер, 

трол, брендбауер); світлотехнічна (електронне табло, світлова вивіска, покажчик, 

бігборд, басорама і т. ін.); піро- і лазеротехнічна (феєрверки, лазерні розписи, екрани); 

специфічна (транспортні зупинки, пневмотумби). Серед форм зовнішньої реклами 

особливого поширення набула світлова реклама. За допомогою різних світлових 

засобів яскраво ілюструється  емблема (фірмовий знак) страхового товариства. Помітні 

написи й композиції закликають до укладання договорів страхування. 

6. Кіно-, відеореклама - кіно-, відеофільми; слайд-фільми; поліекранні фільми. 

Кінореклама звернена до найбільш широкої аудиторії, тому вона повинна враховувати 
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потреби масового глядача. При створенні рекламних фільмів використовуються 

комедійні сюжети, комбіновані зйомки, мультиплікація. За жанром рекламні 

кінофільми поділяються на документальні, ігрові та мультиплікаційні. 

7. Реклама на транспорті - написи і наклейки на зовнішніх поверхнях 

транспорту; плакати і наклейки, розміщені в салонах.  

8. Реклама на місці продажу – вітрини, вивіски, написи, знаки, предмети, що 

привертають увагу («ай-стопери.»), упаковка, етикетки. Це комплекс заходів для 

доведення комерційної інформації до покупця безпосередньо на місці продажу товару, 

інформації, яка спонукала б його до негайної дії, тобто купівлі. Ясна річ, вона має 

справляти значний психологічний вплив, яскраво й винахідливо презентуючи товар, 

впливаючи тим самим на поведінкові рефлекси покупця (споживача). Класична 

реклама має на меті досить тривалий процес зміни поведінки споживача для купівлі 

якогось товару в майбутньому. Реклама на місці продажу має діяти «блискавично», 

інакше вона втрачає будь-який сенс. 

9. Реклама в Інтернеті. Це один з найпоширеніших способів просування 

страхових продуктів і донесення інформації до страхувальників. Цей засіб відносно 

дешевший, дозволяє наочно продемонструвати всі особливості та переваги як страхової 

компанії, так і послуг, які вона пропонує. 

10. Інші види реклами – виставки, ярмарки, зустрічі, семінари, виступи, 

комп'ютеризовані джерела інформації, купони знижки, сувеніри, змагання, лотереї, 

нагадувальна реклама (пакувальний папір, пакети, клеїльна стрічка з друкованими 

товарними знаками тощо). 

Усі рекламно – інформаційні заходи несуть функціональне навантаження, 

спрямоване на досягнення двох основних завдань: 

1. Представлення страхової компанії фізичним та юридичним особам; 

2. Створення іміджу страховика. 

Перше завдання відповідає таким основним принципам: 

 страхова компанія не може існувати, якщо люди не знають про її 

існування; 

 цілеспрямованість – реклама має бути простою й лаконічною за формою 

та змістом; 

 повторюваність – багаторазове повторення однакової реклами стимулює 

в потенційних клієнтів умовний рефлекс, який викликає відповідну реакцію яка потім 

систематизується та аналізується. 

Створення іміджу страховика, тобто його образу і репутації, що становить друге 

важливе завдання реклами, досягається різними методами і засобами. Це перш за все 

наочний та інженерний дизайн. 

Поєднання різних методів реклами, час і місце проведення рекламної компанії, 

її спрямованість, як правило, узгоджується зі спеціальною програмою маркетингу даної 

страхової компанії. 

Реальне вивчення, аналіз й оцінка різних рекламних засобів дозволяють 

страховику щорічно економити значні суми. Складаючи план рекламних заходів, 

страховику – початківцю рекомендується обмежувати вибір рекламних засобів. 

Вважається доцільним при розробці реклами починати з вибору: 

 цілей рекламного повідомлення;  

 аудиторії, на яку має бути розрахована реклама;  

 спрямованості та тем рекламної кампанії;  

 засобів інформації та конкретних носіїв реклами; 

 концепції та форми реалізації рекламних повідомлень; 
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 способів проведення рекламної кампанії в конкретних мовах; 

 · засобів контролю за ефективністю реклами.[3, с 20] 

Дієвою реклама буде у страхуванні за умови дотримання послідовності в 

процесі її впровадження. 

Регламентуючи різноманітність засобів поширення інформації про діяльність 

страхової компанії пропонується розглядати можливості реклами і рекламних заходів у 

страхуванні у вигляді піраміди ( рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Образ сучасної реклами [5, c.236] 

 

Розглянемо кожний шар даної піраміди знизу вгору докладніше. 

1. Обізнаність - ознайомлення певної частини потенційних споживачів зі 

страховими продуктами. 

2. Засвоєння інформації - зростання обсягу інформації про продукти, завдяки 

чому певний відсоток споживачів з основи піраміди не тільки знатиме про послуги, що 

надаються, а й матиме уявлення про їхній характер. 

3. Переконання - повідомлення необхідного і достатнього обсягу інформації про 

продукт та його якість з метою переконати якомога більше людей у його цінності. 

4. Бажання - досягнення такого рівня впливу на споживача, коли переконання в 

цінності послуги викликає бажання отримати її. 

5. Дія - після того, як будуть пройдені всі попередні рівні, певний відсоток 

бажаючих мати страховий поліс почне діяти і придбає його. 

Частіше за все страхові компанії в рекламі використовують ефект порівняння, 

змальовуючи емоційний стан людини, яка не має страхового захисту, і стан людини з 

полісом. 

Проте насправді рекламні повідомлення рідко являють собою лише один із двох 

видів реклами - раціональну чи емоційну. Найчастіше вони тією чи іншою мірою 

поєднують у собі обидва ці види. 

Вважається, що найголовніша характеристика рекламної кампанії - її 

ефективність. Серед критеріїв ефективності будь-якої рекламної кампанії, в тому числі 

й реклами страхових послуг, фахівці вирізняють [2, c.67] : 

 ступінь відповідності образу, який рекламодавець має намір надати 

товару (послузі), що пропонують; 

 доступність аудиторії, якій призначається ця реклама; 

 

ДіЯ 

БАЖАННЯ 

ПЕРКОНАННЯ 

ЗАСВОЄННЯ ІНФОРМАЦІЇ 

ОБІЗНАНІСТЬ 
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 правдивість – нічого не перебільшувати; 

 оригінальність з додержанням важливого балансу: реклама має залишити 

аудиторії враження про продукт, а не про власну оригінальність; 

 розпізнавання: ті, кому призначена реклама, мають установити її зв'язок з 

продуктом, що рекламується; 

 комплексність: усі частини реклами мають бути пов’язані одна з одною, а 

також із рештою дій, підпорядкованих рекламній меті; 

 своєчасність: можна використовувати рекламу та її ідею доти, поки вона 

лишається дієвою та не набридла – важливо вчасно відмовитися від реклами. 

А головним критерієм ефективності реклами, як і маркетингу в цілому, є 

успішність реалізації рекламованих продуктів, зокрема страхових послуг. 

Аналіз реклами страхових послуг в Україні свідчить, на жаль, про низьку 

активність рекламодавців та про майже повну відсутність сьогодні цікавих рекламних 

продуктів будь-якого виду. Важко назвати страхову компанію, яка провела чітко 

сплановану, масовану, підпорядковану конкретним цілям рекламну кампанію. 

Найчастіше все обмежується разовими акціями. Комплексні дослідження з моніторингу 

реклами, які проводяться у пресі й на телебаченні, не виокремлюють категорії 

«страхові послуги» ні серед рекламних продуктів п'ятнадцяти перших за закупівлею 

ефірного часу на телеканалах державного, місцевого, незалежного та кабельного 

телебачення рекламодавців; ні серед рекламних матеріалів двадцяти найбільших (за 

групами товарів, послуг) рекламодавців у пресі.  

Слід зазначити також вимоги, які висуваються до страхової реклами рис. 2 [7, с. 

285]. 

 
Рис. 2 Основні вимоги до реклами у сфері страхування 

Правдивість 

 

Конкретність 

Адресність  

 

Плановість 

Реклама повинна носити діловий характер, відповідати 

об’єктивній реальності, володіти єдністю форми і 

змісту, нести інформацію, що відповідає дійсності 

 

Виражається в простому, дохідливій і переконливому 

тексті, продуманих аргументів і цифрових даних, 

логічно завершеному художньому рішенні 

Полягає в тому , наскільки рекламні засоби звернені до 

конкретних верствам населення, віковим, соціальним чи 

професійним групам, об’єднаним тими чи іншими 

інтересами 

 

Реклама є складовою частиною плану організаційно – 

масових підприємств у будь – якому страховому 

товаристві 



Науковий вісник Мукачівського державного університету 

Економічні науки 

 

Журнал наукових праць №17(12)’2014 

 

169 

Таким чином, головними ознаками реклами у будь-якій сфері страхування, є: 

виразність, унікальність, простота та цікавість, запам'ятовуваність. У жодному разі 

рекламне звернення не повинно містити спеціальних страхових термінів. 

Висновки. Перехід до сучасних методів господарювання передбачає орієнтацію 

на споживача. Маркетингова діяльність повинна бути спрямована на цільову аудиторію 

підприємства. Одним з інструментів , який забезпечує інформування і залучення 

цільової аудиторії, є використання реклами.  

Реклама у страхуванні - це один із тих засобів, що їх має у розпорядженні 

страховик для вирішення своїх довгострокових та термінових завдань. 

У наш час страхові послуги набувають все більшого попиту. Це може свідчити, 

про зміну якості життя, про формування в українських громадян бажання убезпечити 

себе від всіляких ризиків, тим самим зробити своє життя стабільнішим. Для того щоб 

проінформувати страхувальників про страхові послуги, акції, спеціальні можливості, 

донести до них інформацію страхові компанії повинні широко масштабно 

використовувати певні види реклами. 

Як ми бачимо, є досить багато способів представлення компанії і страхових 

послуг та підтримування постійного попиту на них, а також  стимулювання їхнього 

збуту. І саме від гармонічного їх сполучення залежить рівень ефективності діяльності 

страхової компанії.  
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АННОТАЦИЯ 

 

РЕКЛАМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА СТРАХОВОМ РЫНКЕ 

В статье рассмотрено влияние рекламы на деятельность страховой компании. Определены 

особенности рекламы и условия ее использования. Описаны основные принципы соответствия рекламы 

требованиям целевой аудитории. Приведена характеристика видов рекламных средств, которые 

целесообразно использовать при информировании аудитории. 

Ключевые слова: реклама, реклама в страховании, средства распространения рекламы, образ 

современной рекламы, страховая компания, страховая реклама. 

 

THE SUMMARY 

 

PROMOTIONAL ACTIVITIES IN THE INSURANCE MARKET 

The paper considers the impact of advertising on the activities of the insurance company. The features 

and advertising terms and conditions. The basic principles of advertising compliance with the requirements of 

the target audience. The characteristic types of advertising tools that should be used when informing the 

audience. 

Key words: advertising, insurance, means of dissemination of advertising, the image of modern 

advertising, insurance company, insurance advertising. 
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УДК 339.92:504 (477.87) 

 

РОЛЬ ЕКОЛОГІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В КАРПАТСЬКОМУ РЕГІОНІ 
 

ЧУЧКА І. М., ФОЗЕКОШ М. Л. 
Мукачівський державний університет 

 
В статті проаналізовано сучасні тенденції екологічного співробітництва прикордонних 

територій України та Європейського союзу в рамках розроблених екологічних програм щодо захисту 

навколишнього середовища від несприятливих впливів діяльності людини та збереження біорозмаїття. 

 

Актуальність даної теми зумовлена складністю екологічної ситуації не лише на 

території України, але і в інших регіонах земної кулі, зокрема, і через потребу в 

міжнародно-правовому регулюванні охорони довкілля. Обмеженість природних 

ресурсів і зростаючі потреби в них є однією з основних передумов виникнення і 

розвитку міжнародної екологічної співпраці. 

Екологічна політика Європейського Союзу і його законодавство з питань 

довкілля становлять зразок для України. Згідно з Угодою про асоціацію Україна має 

адаптувати 31 екологічну директиву. Це дасть нашій країні можливість наблизитися до 

стандартів ЄС та реально поліпшити стан довкілля. 

Об’єкти і методи дослідження 

Теоретико-методологічні аспекти еколого-економічних та інституційних 

механізмів, спрямованих на реалізацію концепції сталого розвитку регіонів України, 

висвітлено в наукових працях таких українських вчених як: З.С. Варналія,                  

З.В. Герасимчука, Т.Л. Желюка, Л.Г. Мельника, Т.Л. Миронової, Г.В. Саєнка,           

Д.М. Стеченка, В.М. Трегубчука, М.А.Хвесика, В.В. Химинця та інших. До цього часу 

не створено наукового теоретико-методологічного підходу до еколого-економічного та 

інституційного механізмів реалізації сталого розвитку на регіональному рівні, відсутні 

чіткі програми дій в областях, які входять до складу Карпатського регіону, спрямовані 

на реалізацію природоохоронних програм, не розроблені належні природоохоронні 

механізми для забезпечення екологічних і економічних прав та обов’язків громадян. 

Постановка задачі 

Мета роботи полягає у вивченні природоохоронної співпраці в Карпатському 

регіоні та спільної діяльності прикордонних територій України та ЄС задля 

забезпечення захисту територій від негативного впливу природних стихій і збереження 

біорізноманіття Карпат. 

Результати та їх обговорення 

Транскордонне співробітництво в Україні стає одним з важливих напрямів 

європейської інтеграції, що здійснюється на регіональному рівні, і починає посідати 

провідне місце у процесі формування її регіональної політики. Поглиблення 

транскордонного співробітництва відкриває нові можливості для активізації 

господарської діяльності на периферійних територіях й підвищення їх 

конкурентоспроможності шляхом мобілізації природно-ресурсного потенціалу сусідніх 

територій. Таке об’єднання зусиль для вирішення спільних та ідентичних проблем 

найбільш ефективно здійснюється через реалізацію транскордонних проектів у різних 

сферах суспільного життя. Тому регіональна політика держави у сфері розвитку 

транскордонного співробітництва повинна бути спрямована на організацію ефективної 

системи підготовки та забезпечення реалізації транскордонних проектів. 

Міжнародна регіональна екополітика охоплює інтереси країн одного 

континенту, які об’єднані природно-географічним середовищем, іноді одним морем 

(Чорне, Середземне, Балтійське), або рікою (Дніпро, Дунай, Рейн). Найтісніші контакти 
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мають країни, в яких спільні кордони. Вони обумовлюють і характер транскордонного 

переносу забруднень повітрям, водою, встановлюють квоти на видобування природних 

ресурсів і т.д. 

Лідером у формуванні принципів екологічної політики та її проведення, 

безумовно, є країни Західної Європи. 

Таким чином, співпраця України з Євросоюзом в природоохоронній сфері є 

одним із важливих напрямів її європейської інтеграції та зміни застарілих стандартів і 

норм на нові, яких потребує економічна, соціальна, екологічна ситуації в державі та 

світі. 

Основи двостороннього співробітництва між Україною та ЄС у 

природоохоронній сфері визначає ст. 63 Угоди «Про партнерство і співробітництво» 

між Україною і Європейським Союзом від 16 червня 1994 р (УПС), яка є базовим 

документом у цій сфері. Метою такого співробітництва є спільна боротьба учасників 

угоди з погіршенням стану довкілля. Воно охоплює такі питання [1, с.157]:  

 моніторинг рівнів забруднення та оцінку стану природного довкілля; систему 

інформації про стан довкілля; 

 боротьбу із локальним, регіональним і транскордонним забрудненням 

атмосферного повітря та води; 

 стале, ефективне та екологічно безпечне виробництво та використання енергії; 

безпека підприємств; 

 зменшення обсягів, утилізація та безпечне знищення відходів; 

 захист лісів; 

 збереження біологічного розмаїття, раціональне використання біологічних 

ресурсів та управління ними; 

 застосування економічних і фінансових важелів; 

 глобальні кліматичні зміни; 

 екологічну освіту і виховання; 

 виконання Конвенції «Про оцінку впливу на навколишнє середовище в 

транскордонному контексті», яка була підписана у м. Еспо. 

Однією з актуальних проблем розвитку людства є забезпечення охорони, 

раціонального використання та відтворення лісових ресурсів світу. Ліси є глобальним і 

життєво важливим чинником вcього комплексу екологічних систем Землі, оскільки 

вони характеризуються найвищою інтенсивністю біологічного кругообігу та мають 

найбільшу органічну масу, значення якої постійно зростає. На рівні міжнародної 

екологічної та лісової політики зростає визнання вагомого внеску лісів у попередження 

глобальної зміни клімату. Ліс – це не тільки природний ландшафт, а й невід’ємна 

частина національної та світової історії, культури та духовних цінностей суспільства. 

Згідно даних, оприлюднених у звіті UNEP «До зеленої економіки», лісова 

продукція та послуги лісових екосистем підтримують добробут більше мільярда людей 

населення планети [3]. Навіть якщо на перший погляд продукція деревообробної та 

паперово-целюлозної промисловостей становить відносно невисоку частку у світовому 

валовому продукті, однак значення її неухильно зростає, а різноманітні послуги 

лісових екосистем мають високу економічну вартість. Ліси забезпечують існування 

50% видів наземних екосистем, вони регулюють клімат планети та впливають на 

гідрологічний режим територій. Лісова продукція важлива не тільки тому, що деревина 

є відновлюваним ресурсом, здатною до переробки та біологічного руйнування, а тому, 

що ліси є основою екологічної інфраструктури планети. 
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Незаконні заготівлі деревини залишаються серйозною проблемою. Обсяги 

торгівлі деревиною незаконного походження оцінюють у грошовому вираженні до 8,5 

млрд. доларів США щорічно [3]. 

Отже, можна наголосити на тому, що співпраця з ЄС дозволить Україні 

наблизитися до європейських норм законодавства в сфері лісоуправління. Головною 

метою програми «Вдосконалення систем правозастосування й управління в лісовому 

секторі східних країн Європейської політики добросусідства та Росії» (ENPI-FLEG) є 

удосконалення управління в лісовій галузі та мінімізація незаконного використання 

лісів. Регіональна програма «Вдосконалення систем правозастосування та управління в 

лісовому секторі країн східного напряму Європейської політики добросусідства та 

Росії» надає підтримку урядам країн-учасниць програми, громадянському суспільству 

та приватному сектору в розробленні раціональних та сталих методів ведення лісового 

господарства, включаючи запобігання незаконній діяльності в лісовому секторі. 

Країни-учасниці програми – Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Молдова, Росія 

та Україна. Програма фінансується Європейським Союзом. Виконавці Програми: 

Світовий банк, Міжнародний союз охорони природи, Всесвітній фонд дикої природи. 

Програма націлена на зменшення обсягів незаконних рубок та покращання управління 

в лісовому секторі, покращання доступу населення та малого бізнесу до лісових 

ресурсів тощо[2]. 

Україна має потужний лісовий сектор. Впродовж останнього часу все частіше 

піднімаються проблеми незаконного використання лісів та іншої тіньової діяльності в 

лісовому секторі. 

Тому, необхідно провести оцінку ефективності управління в лісовому 

господарстві. Потрібно сприяти забезпеченню прав місцевого населення й малого 

бізнесу на легальне використання лісових ресурсів, а також підвищити прозорість 

роботи лісової галузі й поліпшити поінформованість населення. Лісова галузь має бути 

відкритою, рішення щодо вирубок публічними, а для цього потрібні не лише зміни в 

законодавстві, але й тісна співпраця між відповідними службами та органами і 

громадськістю. 

Поряд із лісовим сектором важливу роль відіграє водне господарство. Співпраця 

України з європейськими інститутами в даній сфері також є важливою. Наприклад, 

головними напрямками українсько-угорського двостороннього співробітництва є 

здійснення узгодженої водогосподарської та водоохоронної діяльності обох Сторін на 

водотоках спільного користування, проведення регулярного обміну інформацією про 

кількісний і якісний стан водних ресурсів та їх раціональне використання. 

Реалізація співробітництва є важливою складовою частиною у виконанні 

Міжурядових Угод, особливо з проблем захисту населення і прикордонних територій 

від водної стихії. 

З врахуванням зазначених факторів водогосподарські організації Сторін 

здійснюють регулярний обмін та погодження проектної документації на відновлення 

пошкоджених паводками, реконструкцію існуючих і будівництво нових водозахисних 

споруд в прикордонній смузі спільних водотоків. 

У відповідності до положень Угод експерти Закарпатського облводгоспу і 

Верхнє-Тисайської дирекції охорони довкілля та водних справ проводять щороку, 

почергово на території обох країн спільні обстеження гідротехнічних споруд на 

прикордонних річках і каналах, здійснюють їх оцінку, обмінюються досвідом роботи, 

взаємно узгоджують свої подальші протипаводкові заходи. 

 Надзвичайно важливим напрямком співпраці водогосподарників Закарпаття та 

Саболч-Сатмар-Березької області є співробітництво по створенню і експлуатації 

автоматизованої інформаційно-вимірювальної системи протипаводкового захисту. 
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Створення АІВС-«Тиса» спрямовано, насамперед, на забезпечення наукового 

управління водними ресурсами басейну р. Тиса, реалізацію програми боротьби з 

паводками, що дало можливість здійснити автоматизацію і розширити зону 

спостережень, збір і обробку інформації з районів інтенсивного формування стоків 

води, попередження про формування і проходження паводків та вжиття своєчасних 

заходів по захисту територій від можливих затоплень. 

Облаштування станцій спрямоване на забезпечення більш тривалого часу для 

організації захисту території регіону за рахунок своєчасного попередження, 

підвищення надійності прогнозування рівнів води під час паводку та постійного 

спостереження за параметрами якості води на базі автоматичної передачі даних в 

центри обробки інформації міст Ужгород та Ніредьгаза. 

На території області нині функціонують 38 гідрологічних і метеорологічних 

автоматизованих вимірювальних станцій та одна станція контролю якості води, 

побудовані на кошти Угорського Уряду та інших джерел міжнародної технічної 

допомоги. 

Водогосподарські організації обох Сторін в міру своїх фінансових можливостей 

вирішують питання щодо забезпечення захисту населених пунктів і територій від 

водної стихії. Закарпатський облводгосп разом з органами місцевої виконавчої влади 

області здійснюють заходи по виконанню "Програми комплексного протипаводкового 

захисту в басейні р. Тиси у Закарпатській області на 2006-2015 роки". 

Було підготовлено та подано на конкурс, оголошений Європейською Комісією 

по програмі Добросусідства Угорщина-Словаччина-Україна, проект «Розвиток 

Берегівської транскордонної меліоративної системи в басейні р. Тиса».[4] 

Однією з цілей проекту є відновлення роботи Берегівської меліоративної 

системи для покращення ефективності використання сільськогосподарських угідь та 

розробка заходів для землекористувачів та водогосподарських організацій щодо 

ведення сільського господарства в межах Берегівської польдерної системи за умови 

регулювання водного балансу цільової території. Основними заходами, що були 

реалізовані в рамках даного проекту (проведена експертиза стану гідротехнічних 

споруд, здійснення пілотної розчистки каналу Чаронда-Латориця, проведення 

досліджень екологічного стану БПС, розробка карт землекористування, грунтів, 

визначення точкових джерел забруднень, проводяться дослідження з екологічного 

стану р.Тиса згідно вимог Водної Рамкової Директиви ЄС, дослідження туристично-

рекреаційного потенціалу БПС, видання туристичного путівника, робота по створенню 

бази даних водних об'єктів, гідротехнічних споруд, інфраструктури для прийняття 

управлінських рішень, придбання спеціалізованого експлуатаційного обладнання, 

проведено громадські слухання та інформаційні семінари. В результаті впровадження 

проекту будуть створені умови для ефективного використання потенціалу спільної 

українсько-угорської польдерної системи для пропуску надлишкових паводкових і 

внутрішніх вод, встановлення найбільш сприятливого водного режиму, відновлення 

екологічного балансу захисту природних цінностей, стимулювання розвитку сільського 

господарства і туризму.[5] 

Висновки. 

Як і в багатьох інших сферах, виписані в Угоді про асоціацію зобов’язання 

Євросоюзу та України щодо довкілля мають фіксовані часові рамки виконання. 

Наближення України до екологічних стандартів ЄС призведе до покращення здоров’я 

людей та зменшення смертності, принесе економічні зиски для держави й бізнесу. 

Сьогодні потрібно вирішувати низку проблеми, серед яких: несанкціоноване 

будівництво споруд в руслі, захаращення та засмічення русел, вирубка лісу, забір води 

у верхів’ях річок, що впливає на відсутність стоку в низині. 



Науковий вісник Мукачівського державного університету 

Економічні науки 

 

Журнал наукових праць №17(12)’2014 

 

174 

Ключові дії з метою поліпшення та захисту навколишнього природного 

середовища охоплюють виконання зобов’язань та адаптацію до змін клімату, 

досягнення цілей зі збереження біорізноманіття та розвиток Європейської системи 

лісового моніторингу, прийняття нормативних актів, що будуть стосуватися 

ефективного і раціонального використання природних ресурсів. 

Виконання робіт по проекту «Розвиток Берегівської транскордонної 

меліоративної системи в басейні р. Тиса» сприятиме ефективній боротьбі з паводками, 

забезпечить захист населених пунктів від підтоплень, створить умови для ефективного 

використання сільськогосподарських угідь, збереже екосистему річок, адже їх 

забруднення також має місце в нашому регіоні, і загалом збереже природу Закарпаття. 
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АННОТАЦИЯ 

 

РОЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В КАРПАТСКОМ РЕГИОНЕ 

В статье проанализированы современные тенденции экологического сотрудничества 

приграничных территорий Украины и Европейского союза в рамках разработанных экологических 

программ по защите окружающей среды от неблагоприятных воздействий деятельности человека и 

сохранения биоразнообразия. 

 

THE SUMMARY 

 

ROLE OF ENVIRONMENTAL COOPERATION IN CARPATHIAN REGION 

The paper analyzes the current trends of environmental cooperation border areas of Ukraine and the 

European Union in the framework of environmental programs designed to protect the environment from the 

adverse effects of human activities and biodiversity conservation. 
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ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В УМОВАХ 

ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ  

 
ОРСАГ І.В. 

Мукачівський державний університет 

 

У статті розглянуто особливості інноваційної діяльності підприємств в сучасних нестабільних 

економічних умовах. Досліджено теоретичні основи елементів інноваційної політики підприємств. 

Виявлено основні проблеми інноваційних процесів на підприємствах та запропоновано шляхи їх 

вирішення. 

Ключові слова: інновації, інноваційна діяльність,інноваційна політика,  інноваційні процеси на 

підприємствах. 

 

Інноваційна діяльність підприємств в сучасних економічних умовах є 

невід’ємним елементом, який впливає на економічний розвиток країни. Інноваційна 

політика повинна базуватися на глибокому аналізі стану інноваційної діяльності 

міжнародних компанії та європейських країн. Потрібно проводити пошук раціональних 

напрямків інноваційної політики, заохочувати підприємства до науково-технічних змін 

та комплексно вирішувати загальні завдання інноваційної політики країни в цілому. На 

сьогодні багато підприємств України зазнали удару від кризи, яка огортає країну 

сьогодні. Для того, щоб ефективно функціонувати і здійснювати конкурентну боротьбу 

потрібно надавати широкий спектр послуг та виробляти дешеву, але якісну продукцію. 

Впровадження інновацій збільшує прибутки підприємств, покращує 

конкурентоспроможність та цим самим забезпечує економічний добробут в державі.   

Об’єкти та методи дослідження 

Спочатку дослідження інноваційної діяльності проводили на початку 60-тих 

років ХХ ст., коли відбувалася активізація науково-технічного прогресу. Питання 

інновацій почали досліджувати Д.Мессі, Й.Шумпетер, І.Фішер, Д.Уїлда. Аналіз 

наукових праць підтверджує актуальність досліджуваної теми. Серед вітчизняних 

науковців, які займалися дослідженням цього питання можна назвати: О.М. Юркевича, 

П.П.Микитюка, С.Онишка, Р.Івануха, Я.Плоткіна, Н.П. Резніка.  

Дослідженням різних аспектів розвитку інноваційних процесів та їх активізації 

займаються такі вітчизняні вчені, як: В. П. Александрова, О. І. Амоша, І. В. Алєксєєв, 

Ю. М. Бажал, Є. І. Бойко, А. С. Гальчинський, В. М.  Геєць, О. Є. Кузьмін,                     

В. І. Куценко, О. О. Лапко, М. Т. Пашута, В. П. Семиноженко, М. І. Скрипниченко,     

Л. І. Федулова та інші. 

Постановка задачі 

Мета статті – дослідити стан інноваційної діяльності підприємств України. 

Виявити проблеми в інноваційному розвитку українських підприємств, для того щоб 

ефективно впроваджувати інновації та розвивати НТП країни. Для досягнення 

поставленої мети вивчено теоретичні основи компонентів інноваційної політики 

підприємств та досліджено сучасні умови розвитку інноваційної політики підприємств. 

Результати та їх обговорення 

Інновація являє собою запровадження певних досягнень науки та техніки для 

максимізації прибутку, розширення збутових ринків. 

Інновація та ринок пов’язані між собою причинно-наслідковим зв’язком. 

Інновація є причиною, а ринок – конкретним наслідком. Без оновлення продукції та 

послуг ринок не розвивається і застоюється на рівні. Й.Шумпетер надав визначення 

ринку «як процесу хвилеподібних змін інновацій». Для України важливо здійснювати 
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раціональну науково-інноваційну політику. Саме процес розвитку інноваційної 

діяльності є визначальним показником економічної здатності здійснювати ринкові 

перетворення через процеси створення, впровадження та використання нових 

технологій, обладнання, продукції, методів управління, введення нових видів послуг.  

Немає єдиного підходу, щоб визначити поняття інноваційної діяльності. Щоб 

дослідити детальніше поняття, потрібно здійснювати спостереження та оцінку окремих 

груп підприємств, але з іншої сторони це створює певні суперечності так як 

підприємства використовують свій інноваційний потенціал по-різному. Тому такі 

дослідження дають змогу оцінити інноваційну діяльність підприємства, на скільки 

воно впроваджує свої інновації.[3;с.250] 

На сьогодні важливим елементом є підвищення ролі інновацій, через жорстку 

ринкову конкуренцію. Через ринкову ситуацію підприємства України втрачають 

ринкові позиції, бо не мають змогу завойовувати інші ринки збуту. Відсутність 

державного фінансування та економічна криза змушує багато підприємств скорочувати 

виробництво, зменшувати кількість послуг або навіть закриватись. Інноваційна 

діяльність в своєму розвитку здійснює вплив не тільки на підприємство як результат 

його діяльності, але і на економічний потенціал країни. 

Інноваційний процес займає весь період розвитку інновації від зародження 

конкретної ідеї до розробки та реалізації інновації у вигляді нового продукту чи нової 

послуги. Щоб значно підвищити рівень конкурентоспроможності і цим самим 

ефективно функціонувати підприємствам потрібно використовувати в своїй діяльності 

інновації. 

Аналіз економічної літератури показав - основною причиною гальмування 

інноваційного розвитку в Україні є дефіцит фінансових ресурсів. Ніхто не звертає 

увагу на зменшення платоспроможного попиту на інноваційну продукцію з боку 

держави та підприємств, погіршується якість наукових кадрів і матеріально-технічної 

бази досліджень і таких не менш важливих факторів чимало ще є.[7] 

Україна має величезний потенціал, щоб розвивати інноваційну діяльність за 

умов проведення ефективної державної політики. Важливим питанням є вивчення 

механізму комплексного розвитку інноваційної діяльності в умовах трансформаційної 

економіки України та ситуації на ринку. 

Головними проблемами на шляху розгортання в Україні  інноваційних процесів 

можна назвати: обмеженість або частково відсутність державного фінансування; 

низька привабливість довгострокових вкладень для іноземних інвесторів, а також 

населення, що має вільні кошти; відсутність інфраструктури інноваційного ринку; 

відсутність власних коштів у підприємств. У зв’язку з економічною ситуацією та 

майже військовим станом в Україні, поки низька перспектива для зростання 

інноваційного потенціалу. Але в наступні 5 років Україна зможе власними силами 

забезпечити свої інноваційні потреби. Для нормального функціонування інноваційної 

діяльності необхідно розвивати інфраструктуру.[6] Вкладати в інноваційну діяльність 

повинні самі підприємства. Рівень інноваційних розробок має відповідати світовому 

рівню або перевищувати його. Поєднання цих чинників дасть змогу визначити 

наскільки достатньою є активність інноваційної діяльності в країні для забезпечення її 

перманентного й ефективного розвитку. Ці чинники визначають  динаміку та масштаби 

інноваційного потенціалу, який можна розглядати як один із найзначніших параметрів 

інноваційного процесу. 

Україна має сприятливі умови, щоб розвивати інноваційну діяльність. За період 

свого існування сформовано нормативно-правову базу і механізми для здійснення 

інноваційної політики, створено умови для розвитку інноваційної інфраструктури. Але, 

на жаль, інноваційна складова використовується дуже слабо як державою, так і 
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підприємствами. Стан інноваційної діяльності в Україні можна назвати кризовим, тому 

що за останніми статистичними даними знизилася інноваційна активність у галузях як 

промисловості, так і сфері послуг. 

Аналіз показників Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 

показав, що кількість підприємств, що займаються інноваційною діяльністю, з кожним 

роком зростає. Фінансування інноваційної діяльності є однією з важливих умов 

інноваційної активності. В багатьох країнах світу основними джерелами інноваційної 

діяльності є бюджетні кошти, але в  Україні характерною є інший підхід з мінімальною 

участю держави (див. табл.1). 

Основним джерелом фінансування інновацій в Україні протягом 2008-2013 рр. 

залишаються власні кошти підприємств, на частку яких у 2013 р. приходиться 48,3 % 

загального обсягу витрат на інновації. Значними за обсягами фінансування є інші 

джерела, частка яких коливається в межах 9-46 % та іноземних інвесторів – 0,4-30 % в 

період з 2008 по 2013 роки.[2]  

 

Таблиця 1   

Основні джерела фінансування інноваційної діяльності в Україні 

 

Роки 

Загальна 

сума 

витрат, 

млн.грн 

У тому числі, за рахунок коштів 

власних 
держаного 

бюджету 

іноземних 

інвесторів 
інші джерела 

млн.грн % млн.грн % млн.грн % млн.грн % 

2008 11994,2 7264 60,6 336,9 2,8 115,4 1,0 4277,9 35,7 

2009 7949,9 5169,4 65,0 127 1,6 1512,9 19,0 1140,6 14,3 

2010 8045,5 4775,2 59,4 87,0 1,1 2411,4 30,0 771,9 9,6 

2011 14333,9 7585,6 52,9 149,2 1,0 56,9 0,4 6542,2 45,6 

2012 11480,6 7335,9 63,9 224,3 2,0 994,8 8,7 2925,6 25,5 

2013 13550,1 6551,2 48,3 264,6 2,0 2445,8 18,0 4288,5 37,7 

 

З державного бюджету фінансування інноваційної діяльності за весь період 

здійснювалося лише на рівні 1-3 %, що відображає майже пасивність держави до 

інноваційної діяльності. Незначне фінансове забезпечення державою інноваційних 

процесів майже не впливає на загальний розвиток інноваційної діяльності.[4] Прикрим 

є також те, що навіть іноземні інвестиції майже завжди перевищували за розміром 

державні обсяги коштів, що виділялися на інноваційну діяльність. 

Висновки 

Проаналізувавши все вище зазначене робимо висновок, що необхідно розробити 

заходи щодо стимулювання залучення коштів фінансових установ. Це можливо  лише 

при стабілізації фінансових показників підприємств, збільшення обсягу продажу 

інноваційної продукції та рентабельності. 

На наш погляд, держава повинна стати основним джерелом фінансування 

розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності. Важливим чинником для 

підвищення інноваційного рівня України є освоєння та застосування прогресивних 

технологій та наукомісткої продукції. Слід відзначити, що сьогодні немає країни, де 

економічне змагання за лідерство на світових ринках не пов’язувалося б з інноваціями, 

а України це стосується ще більшою мірою, адже створити і, особливо, утримати 

національні конкурентні переваги, реалізувати їх в економіці глобального ринку можна 

лише шляхом упровадження інноваційної моделі розвитку. Таким чином, основою 

нового стратегічного курсу, його визначальним пріоритетом для нашої країни мають 
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стати розроблення та реалізація програми, спрямованої на розвиток інноваційної 

моделі економічного зростання, утвердження України як високотехнологічної держави, 

що має реалізовуватися через нову стратегію промислово-інноваційної політики. 
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АННОТАЦИЯ 

 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ УКРАИНЫ В УСЛОВИЯХ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

В статье рассмотрены особенности инновационной деятельности предприятий в современных 

нестабильных экономических условиях. Исследованы теоретические основы элементов инновационной 

политики предприятий . Выявлены основные проблемы инновационных процессов на предприятиях и 

предложены пути их решения. 

Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, инновационная политика, 

инновационные процессы на предприятиях. 

 

THE SUMMARY 

 

INNOVATIVE ACTIVITY COMPANIES IN UKRAINE UNDER ECONOMIC CRISIS 

In the article the features of innovation activity in the current unstable economic conditions are 

represented. Theoretical foundations of elements innovation policy enterprises are investigated.. The basic 

problem of innovation processes in enterprises and proposed solutions are revealed.. 
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УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 

 
ЧУБІРКА С.С.,  ЛИЗАНЕЦЬ А.Г. 

Мукачівський державний університет 

 
В статті досліджено сучасні підходи до розуміння понять «конкурентоспроможність 

підприємства», «управління конкурентоспроможністю підприємства». Проаналізовано основні чинники 

забезпечення КСП підприємства. Визначено роль управління якістю в системі управління КСП 

підприємства. 

Ключові слова: конкурентоспроможність, конкурентоспроможність підприємства, система 

управління конкурентоспроможністю підприємства, якість. 

 
Вступ. Сьогодні, в умовах невизначеності зовнішнього середовища, кожне 

підприємство бажає закріпити свої позиції на ринку і успішно розвиватися. Для цього 

воно намагається втримати тривалий час ті чи інші досягнуті ним переваги на 

конкурентному ринку.  

На конкурентному ринку система управління конкурентоспроможністю 

виступає як засіб, а конкурентна перевага є результатом. З одного боку, 

конкурентоспроможність – це здатність задовольнити потреби споживачів та 

отримувати стабільний прибуток. З іншого боку, конкурентоспроможність окремого 

підприємства на певному сегменті товарного чи регіонального ринку розглядається як 

узагальнююча оцінка його конкурентних переваг у питаннях формування ресурсного 

потенціалу, якості задоволення споживчого попиту та досягнутої завдяки цьому 

ефективності функціонування господарчої системи, які мають місце на момент чи 

протягом періоду оцінювання. 

Нестача в Україні теоретичних і практичних методів діяльності в умовах сильної 

конкуренції, методик досягнення і підтримання рівня конкурентоспроможності 

стримує розвиток вітчизняних підприємств і економіки в цілому, що і зумовлює 

актуальність дослідження цієї проблеми.  

Об’єкти та методи дослідження. Методи та принципи формування та реалізації 

системи управління конкурентоспроможністю підприємств розглядаються у працях 

таких відомих вітчизняних і закордонних економістів, як Кузьмін О.Є., Горбаль Н.І., 

Піддубний І.О., Шинкаренко В.Г., Бондаренко А.С., Воронкова А.Е., Мельник О. Г., 

Джонсон Р.А., Довбуш Р.А., Зозуля А.Л. Дікань В. Л., Карлофф Б., Савчук B.I., Іванов 

Ю.Б. та ін. 

Постановка задачі.  Науковий доробок вітчизняних і зарубіжних вчених в 

окресленому колі питань свідчить про різноплановість досліджень, що пов’язані з 

конкурентоспроможністю суб’єктів господарювання. Більшість наукових праць 

присвячені аналізу сутності поняття конкурентоспроможності (КСП), визначенню 

чинників впливу на КСП продукції та підприємства, розробці різних методів оцінки та 

управління КСП на різних рівнях. Однак, незважаючи на значні теоретичні здобутки з 

питань забезпечення конкурентоспроможності підприємств, багато аспектів цієї 

проблеми потребують подальшого дослідження. Зокрема, це стосується уточнення суті 

та змісту поняття управління конкурентоспроможністю підприємства, а також аналізу 

такого чинника формування конкурентоспроможності підприємства, як якість, що і 

становило мету даної статті. 

Результати та їх обговорення. 

Досягнення високого рівня КСП є стратегічною ціллю діяльності підприємства в 

умовах ринку, для досягнення якої необхідна консолідація всіх підрозділів і ланок 



Науковий вісник Мукачівського державного університету 

Економічні науки 

 

Журнал наукових праць №17(12)’2014 

 

180 

системи управління підприємства. Однак, управління КСП не еквівалентне всій 

діяльності підприємства з досягнення кінцевих цілей, а включає в себе ті функції, що 

пов’язані з розробкою і реалізацією стратегії конкуренції, стимулюванням до реалізації 

стратегії, цільовою орієнтацією різних видів діяльності. КСП підприємства в загальній 

класифікації об’єктів управління можна віднести до функціональних (на відміну від 

виробничих і структурних), які вимагають розробки спеціального механізму 

управління. 

Основою розуміння сутності поняття конкурентоспроможності підприємства є 

дослідження М. Портера, який оприлюднив теорію конкурентної переваги, згідно з 

якою конкурентоспроможність підприємства може бути оцінена у межах груп 

підприємств, які належать до однієї галузі. На думку М. Портера [14, с. 40] 

конкурентоспроможність підприємства є відображенням відносного рівня ефективності 

використання усіх видів наявних у цього підприємства виробничих ресурсів. 

Конкурентоспроможність є порівняльною характеристикою підприємства, яка відбиває 

різницю між рівнем ефективності використання на ньому всіх видів ресурсів порівняно 

до аналогічних показників інших підприємств певної однорідної групи.  

Карлофф Б. [7] визначає конкурентоспроможність як здатність забезпечити кращу 

пропозицію порівняно з конкуруючим підприємством.  

Іванов Ю.Б. [5, с.28-29] розглядає поняття конкурентоспроможності з точки зору 

системного підходу як специфічну властивість виробничо-економічних систем (таких 

як підприємство), що відбиває їхню спроможність до зміни напрямку розвитку (руху) 

або наміченого режиму функціонування у процесі адаптації до впливу зовнішнього 

середовища з метою збереження, трансформації або створення нових конкурентних 

переваг. 

Конкурентоспроможність підприємства є окремою системною категорією, яка 

відбиває ступінь реалізації цілей підприємства в процесі його взаємодії з факторами 

зовнішнього оточення. 

А. Маренич та І. Астахова стверджують, що конкурентоспроможність - це 

комплексна характеристика діяльності підприємств, яка базується на аналізі різних 

аспектів виробничо-господарської діяльності (виробничий потенціал, трудові ресурси, 

забезпеченість матеріалами, фінансові результати діяльності та ін.) і дозволяє 

визначити «сильні сторони» підприємств у конкурентній боротьбі, знайти способи 

досягнення переваг над конкурентами [11, с. 23]. Автори концентрують увагу лише на 

виробничо-господарській діяльності підприємства, не враховуючи інших сфер, які 

також мають істотний вплив на конкурентоспроможність підприємства. 

Л.М. Калашникова [6] конкурентоспроможність підприємства розглядає як 

комплексне поняття, що характеризується системою і якістю управління, якістю 

продукції, широтою та глибиною асортименту, затребуваного суспільством або 

окремими його членами, стабільним фінансовим станом, здатністю до інновацій, 

ефективним використанням ресурсів, цілеспрямованою роботою з персоналом, рівнем 

системи товароруху і сервісом фірми.  

Таким чином, в цілому конкурентоспроможність підприємства – це відносна 

характеристика, що виражає відмінності розвитку даної фірми від розвитку 

конкурентних фірм за ступенем задоволення своїми товарами потреб людей і за 

ефективністю виробничої діяльності. Можливість компанії конкурувати на 

визначеному товарному ринку безпосередньо залежить від конкурентоспроможності 

товару і економічних засобів діяльності фірми. 

На рівень конкурентоспроможності фірми впливає науково-технічний рівень і 

ступінь удосконалення технологій продажу, використання новітніх винаходів та 
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відкриттів, залучення сучасних засобів автоматизації збуту та збільшення асортименту 

продукції. 

Оскільки конкурентоспроможність підприємства характеризує ступінь реалізації 

потенційних можливостей підприємства по надбанню та утриманню впродовж 

тривалого періоду часу конкурентної переваги, то під конкурентоспроможністю слід 

розуміти не лише поточну ефективність, але і динаміку пристосування підприємства до 

змінних умов зовнішнього середовища Таким чином з точки зору системного підходу 

конкурентоспроможність може бути представленою у вигляді властивості виробничо-

економічної системи (якою і є підприємство) змінювати траєкторію розвитку або 

визначений режим функціонування в процесі адаптації до впливів зовнішнього 

середовища з метою збереження і розвитку вже наявних, або створення нових 

конкурентних переваг. 

Неоднозначним є і розуміння поняття управління КСП. У табл. 1 наведено 

визначення управління КСП, запропоноване різними авторами. 

Таблиця 1 

Визначення поняття управління конкурентоспроможністю підприємства 

Автор(и) Визначення 

Балабанова Л. В. 

[1, с. 29–30] 

 

Сукупність управлінських дій, спрямованих на дослідження діяльності 

активних і потенційних конкурентів, їх сильних і слабких сторін, а 

також розробку конкурентних стратегій, що забезпечують формування 

й підтримку довгострокових конкурентних переваг. 

Бондаренко Г. С. 

[2, с. 5–6] 

 

Систематичний, планомірний і цілеспрямований вплив на систему 

конкурентоспроможності з метою збереження її стійкості чи 

переведення з одного стану в інший за допомогою необхідних і 

достатніх способів і засобів впливу. 

Галелюк М. М.    

[3, с. 15] 

Конкретна функція менеджменту, яка реалізується через здійснення 

загальних функцій з метою підтримання та підвищення 

конкурентоспроможності підприємства та його товарів, що є 

складовими єдиної системи 

Кузьмін О.Є., 

Горбаль Н. І.        

[9, c. 131] 

 

Аспекти виконання загальних функцій управління, які визначають 

політику у сфері створення і реалізації конкурентоспроможних товарів, 

цілі і відповідальність у цій сфері діяльності, що реалізуються за 

допомогою таких засобів, як планування конкурентоспроможності, 

оперативне управління нею, її забезпечення й підвищення в рамках 

певної системи конкурентоспроможності. 

Мансуров Р. Є.  

[10, c. 94] 

 

Діяльність, спрямована на формування низки управлінських рішень, 

які, відповідно, повинні бути спрямовані на протистояння можливим 

зовнішнім впливам для досягнення лідерства відповідно до 

поставлених стратегічних завдань. 

І. О. Піддубний, 

А. І. Піддубна    

[12, c. 58] 

Напрям менеджменту, спрямований на формування, розвиток і 

реалізацію конкурентних переваг і забезпечення життєдіяльності цього 

суб’єкта економічної діяльності 

Савельєва Н. А. 

[13] 

Управління процесом формування, підтримки конкурентних переваг та 

подолання конкурентних слабкостей. 

 

Аналіз наявних визначень поняття «управління конкурентоспроможністю 

підприємства» дозволив визначити, що цей процес являє собою підфункцію 

менеджменту, яка має цілеспрямовану дію на поточний і майбутній рівень 
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конкурентоспроможності порівняно з підприємствами, що випускають аналогічну 

продукцію. 

Під системою управління конкурентоспроможністю підприємства слід розуміти 

сукупність організаційної структури, методик, процесів і ресурсів, необхідних для 

створення й реалізації умов, які, своєю чергою, сприятимуть створенню конкурентних 

переваг для підприємства у теперішньому чи майбутньому бізнес-середовищі [15]. 

Конкурентоспроможність підприємства визначається різними чинниками. Серед 

різних підходів до виділення чинників КСП підприємства, що наводять в літературі, 

найбільш комплексним вважаємо підхід Р.Фатхутдінова [18], який групує чинники на 

внутрішні (ресурсні, технічні, структурні, управлінські, ринкові й ефективності 

функціонування організації) й зовнішні та пропонує заходи з їх удосконалення для 

забезпечення КСП.  

Керуючись працями різних науковців, нами розроблено таблицю, яка 

демонструє різні варіанти класифікації чинників забезпечення КСП (див. табл. 2) 

Таблиця 2 

Класифікація чинників забезпечення КСП 

Ознаки класифікації Чинники 

1. За середовищем впливу Внутрішні, зовнішні 

2. За рівнем впливу Мікроекономічні, макроекономічні 

3. За характером прояву Явні, приховані 

4. За можливістю передбачення Випадкові, закономірні 

5. За характером впливу Негативні, позитивні, нейтральні 

6. За можливістю вимірювання впливу Невимірювальні, слабовимірювальні, 

вимірювальні 

7. За динамічністю дії Статичні, динамічні 

8. За періодом впливу Дискретні, безперервні 

9. За ступенем складності Одиничні, комплексні 

10. За масштабом поширення Загальні, специфічні 

11. За можливістю управління Керовані, слабко керовані, некеровані. 

 

Узагальнюючи відповідні класифікації, вважаємо за доцільне чинники 

конкурентоспроможності для окремого підприємства поділяти на виробничі, 

маркетингові (зокрема збутові, чинники, сформовані маркетинговими комунікаціями, 

цінові, асортименті), кадрові, фінансові, у сфері постачання тощо. 

Виробничі чинники конкурентоспроможності – це ті технологічні особливості, 

які дають конкурентні переваги порівняно з конкурентами у якості, собівартості 

продукції, термінах її виготовлення. Залежно від особливостей галузі, в якій працює 

підприємство, частина цих чинників може бути непідконтрольна підприємству, їх 

поява або відсутність спричинятися об’єктивними умовами. 

Маркетингові чинники конкурентоспроможності формуються і підтримуються 

маркетинговими службами підприємства. Їх наявність повністю залежить від політики 

підприємства та якості роботи маркетологів. Маркетингові чинники можна 

класифікувати за видами маркетингової діяльності, за складовими комплексу 

маркетингу тощо. 

Конкурентоспроможність персоналу є дуже важливим показником, тому що 

лише у разі правильного планування та управління можна одержати максимальний 

прибуток і уникнути банкрутства. Кадрові чинники пов’язані із двома умовами – 

кадровою політикою підприємства та наявністю персоналу відповідної кваліфікації. 
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Фінансові чинники конкурентоспроможності, на нашу думку, мають особливе 

значення. На нашу думку, їх наявність є передумовою для виникнення усіх інших 

внутрішніх елементів конкурентоспроможності підприємства. Вони визначаються, з 

одного боку, нормами рентабельності і прибутковості продукції та інвестованого 

капіталу, а з іншого, – наявністю початкових і поточних інвестицій та фінансовою 

політикою підприємства. 

Чинники конкурентоспроможності у сфері постачання здебільшого мають 

тимчасовий характер. Вони визначаються можливістю отримати вчасно необхідні 

сировину і матеріали за низькими цінами, з відтермінуванням платежів тощо. 

Центральне місце серед виділених чинників належить, на нашу думку, 

виробничим, які, у свою чергу, визначаються обраною системою управління якістю.. 

Сукупність якісних і вартісних характеристик товару сприяє створенню переваги 

даного товару перед товарами-конкурентами в задоволенні конкретної потреби 

покупця і, тим самим, дозволяє кількісно забезпечити конкурентоспроможність товару.  

Якість є основним статичним чинником досягнення конкурентоспроможності. 

До інших статичних чинників належать ціна продукції, витрати на їх споживання за 

нормативний термін служби (застосування) та якість сервісу споживачів продукції. З 

огляду на це удосконалення процесів управління якістю в сучасних умовах є 

актуальною проблемою. 

Якість належить до категорії складних і динамічних понять. Об’єктами, якість 

яких можна оцінити, є не тільки продукція або послуги, але і весь комплекс понять 

виробничо-збутової сфери (див. рис. 1). 

Продукція
— организация
(3.7), система
или отдельное

лицо, или

Послуги

Вимоги до

якості
Кваліфікація

 персоналу

Виробничі

системи

Операції

Методи

Процедури

Управлінська

діяльність

Організаційні

структури

Технологічні

 процеси

 

Рис. 1. Об’єкти, на які поширюються вимоги до якості 

Динамічність категорії якість полягає в тому, що вимоги до продукції і послуг, 

очікування від них змінюються дуже швидко. Те, що сьогодні є відповідним, завтра 

застаріває, стає недостатнім для задоволення потреб покупця, тобто, недостатньої 

якості.  

Якість - сукупність характеристик об'єкта (процес, що індивідуально описується 

і розглядається, продукція, організація, система або будь-яка комбінація з них), що 

відносяться до його здатності задовольнити встановлені і передбачувані потреби. 

Для визначення якості об’єкта необхідно: 

1) встановити необхідні характеристики об’єкта на підставі аналізу потреб; 

2) визначити реальні характеристики об’єкта; 

3) порівняти реальні і необхідні характеристики об’єкта. 

Для встановлення потреб необхідно їх охарактеризувати. Усі потреби 

підрозділяються на встановлені і передбачувані (див. рис. 2). 
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Потреби

Встановлені потреби  -
 зафіксовані в правових нормах,

стандартах, приписах, замовленнях,
угодах, технічних умовах

поставок та ін..

Передбачувані потреби –
 результати  маркетингових досліджень,
нові розробоки, формування  споживчого

попиту та ін.

 

Рис. 2. Встановлені і передбачувані потреби 

Встановлені потреби зафіксовані в правових нормах, стандартах, приписах, 

замовленнях, договорах, технічних умовах постачань і інших документах. Невиконання 

більшості установлених вимог тягне за собою різні форми відповідальності 

(адміністративна, правова). 

Передбачувані потреби повинні бути виявлені і визначені. Маються на увазі 

само собою зрозумілі очікування, що ми звичайно не формулюємо конкретно, однак 

заносимо їх у ряд стійких побажань. Наприклад, передбачувані потреби стосовно 

такого об’єкта, як організаційна структура підприємства, це: відсутність простоїв, 

висока швидкість і закономірність зв’язку між результатами роботи співробітників і 

їхньої зарплати, результативність дій керуючих. До передбачуваних потреб відносять: 

естетичні вимоги; відповідність продукції моді, звичкам споживачів; національним і 

культурним особливостям та ін.  

Вимоги до якості - вираження визначених потреб або їхнє переведення у набір 

кількісно або якісно установлених вимог до характеристик об’єкта, що дозволяють 

установити їхнє виконання і провести перевірку. 

Товар (продукція, послуга) з’являється в результаті цілого ряду процесів. Якість 

кожного з цих процесів впливає на якість результату. Таким чином, впливати на якість 

кінцевого результату можна методом впливу на формуючі його процеси.   

Усі процеси є елементами системи, у якій вони функціонують. Якість побудови 

цієї системи і механізму її функціонування відбивається на якості складових її процесів 

(див. рис. 3). Якість результату успадковує якість процесів і системи, їх об'єднуючої.  

Рис. 3. Принцип відображення якості 

Принцип відображення якості є одним з основних принципів менеджменту 

якості. Управління якістю кінцевої продукції, послуги здійснюється за допомогою 

управління якістю всієї системи. Якість системи впливає на якість процесів, і у свою 

чергу на якість результатів.  

Відповідно до принципу відбитка вимоги до якості результату діяльності 

підприємства перекладаються на вимоги до якості процесів і на вимоги до якості 

організаційно-управлінської системи (див. рис.4.). До процесів, якість яких 

відбивається на якості продукції, належать не тільки технологічні процеси, але й 

організаційні, управлінські й ін. процеси. Якість процесів залежить від багатьох 

факторів. Наприклад, якість процесу виробництва забезпечується якістю устаткування, 

технологій, рівнем кваліфікації персоналу й ін. Якість процесу управління залежить від 

знань і досвіду керівництва, якості застосовуваних методів управління й ін. Якість 
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системи забезпечується раціональною організаційною структурою, правильним 

розподілом відповідальності, механізмами взаємодії, мотивації й ін. 
 

Формування якост і продукції в сфері виробницт ва.   

 
 
 
 
 
 

Підприємство  
Факт ори, що визначают ь якіст ь  работ и підприємст ва: 

 Якість процесів  

 Якість організаційно-управлінської системи 

Процеси  
Факт ори, що визначают ь якіст ь процесів: 
 Кваліфікація 

персоналу 

 Якість технології 

 Якість матеріалів 
 

 Якість обладнання 

 Величина відхилень від 
допустимих норм й ін. 

 

Сфера споживання 

Продукція або послуга 
 

Якість 

продукції  

Якість 

процесу 

Система 

якості   

процеса 

 

Рис. 4. Вплив якості виробничої сфери на якість результату діяльності 

Таким чином, для забезпечення конкурентоспроможності підприємства за усієї 

важливості створення сучасних техніко-технологічних умов виробництва необхідно 

також приділяти увагу формуванню адекватної даним умовам системи менеджменту 

якості на підприємстві.  

Висновки.  Управління конкурентоспроможністю підприємства є системою 

знань про принципи, методи та технологію формування конкурентних переваг і 

забезпечення на їх основі життєздатності підприємства як суб’єкта економічної 

діяльності. 

Для вдосконалення системи управління конкурентоспроможністю необхідно 

використовувати сучасні методи, принципи менеджменту, маркетингу, забезпечувати 

стратегічний підхід до діяльності суб’єкта господарювання. Провідною метою кожного 

підприємства, що хоче досягнути оптимального рівня конкурентоспроможності, є 

правильне визначення чинників конкурентоспроможності з метою забезпечення 

адекватного впливу на них. У нових умовах господарювання українським 

підприємствам необхідно прискорити процес створення систем управління 

конкурентоспроможністю, адаптованих до ринкових відносин, посилити їхню 

стратегічну орієнтацію. 
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АННОТАЦИЯ 

 

УПРАВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 

В статье исследованы современные подходы к пониманию понятий «конкурентоспособность 

предприятия», «управление конкурентоспособностью предприятия». Проанализированы основные 

факторы обеспечения КСП предприятия. Определена роль управления качеством в системе управления 

КСП предприятия. 

 

THE SUMMARY 

 

THE COMPETITIVENESS MANAGEMENT OF ENTERPRISE 

The article investigates new approaches to understanding the concepts of «competitiveness», 

«management of enterprise's competitiveness». The basic factors providing enterprise competitiveness are 

revealed. The role of quality management in the management of enterprise competitiveness is revealed. 
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УДК: 339.187.6(477) 

 

АНАЛІЗ РИНКУ ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ В УКРАЇНІ 

 
ФОРЗАН Я. В. 

Мукачівський державний університет 

 
В статті розглянуто ринок лізингу в Україні, досліджується динаміка фінансового лізингу. 

Проаналізовано тенденції зростання ринку лізингових послуг в Україні порівняно з кризовими роками. 

Ключові слова: лізинг, лізингові послуги, фінансовий лізинг, ринок лізингових послуг, динаміка і 

структура  ринку фінансового лізингу, динаміка фінансового лізингу за галузями виробництва, аналіз 

фінансового лізингу за терміном дії, лізингові компанії. 

   

Постановка проблеми 

На даний час спостерігаються тенденції відновлення світового ринку, зростання 

потреб в інвестиціях, які, у свою чергу, вимагають впровадження інноваційних 

фінансових рішень, спрямованих на розвиток науково-технічного прогресу, оновлення 

основних засобів, нарощування виробничих потужностей, тому серед різних 

інвестиційних підходів величезна увага на світовому ринку приділяється такій 

інвестиційній формі, як лізинг [4]. Однак вітчизняні підприємства недостатньо 

розуміють переваги лізингу, що є однією із причин уповільнення розвитку даного 

фінансового інструменту в Україні у порівнянні з досвідом інших розвинених країн. 

Незважаючи на активний розвиток фінансової системи, ринок лізингових послуг 

знаходиться на стадії становлення.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій  
Вивченню розвитку ринку лізингових послуг присвячено праці багатьох 

економістів, зокрема Другової В.Т., Зайцева О.В., Онищук Я.В. та ін. У працях цих 

науковців піднімаються теоретичні, методичні аспекти лізингу, крім того, динамічний 

розвиток суспільних явищ потребує оновлення інформаційної бази аналізу ринку 

лізингових послуг.  

 

Мета дослідження 

Проаналізувати основні показники сучасного стану ринку лізингових послуг в 

Україні, тому що динаміка та структура даного ринку досить мінлива і з'являються нові 

чинники, за якими потрібно постійно стежити й вивчати з метою обґрунтування 

ефективної державної політики стимулювання лізингового бізнесу.  

 

Основні результати дослідження 

На думку багатьох фахівців, існує серйозна потреба в інвестиціях. Україна 

значною мірою спроможна задовольнити це саме завдяки кращому використанню 

потенціалу ринку лізингових послуг. Лізинг у різних своїх формах (фінансовий, 

операційний тощо) міг би стати непоганою альтернативою кредитуванню. Він дозволяє 

суттєво зменшити стартові капіталовкладення, а відтак відкриває широкі можливості 

для розвитку малого та середнього бізнесу, про це свідчить досвід багатьох країн світу: 

у формі лізингових операцій здійснюється приблизно 46% усіх інвестицій в Ірландії, 

35%  в Англії, 30% США, 26% Швеції, 20% Австрії,17% у  Франції. Тобто, в 

розвинутих країнах понад 25-40% інвестиції здійснюється через механізм лізингу, а в 

Україні цей показник близький до 1. 

Вікова практика довела ефективність надання лізингових послуг як одного із 

способів фінансування капіталовкладень за збереження фінансової незалежності 

підприємства. Упродовж декількох років ринок лізингу набуває все більшої 
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популярності серед українських підприємств. Дослідження розвитку ринку лізингу і 

сучасного його стану в Україні проведено на основі статистичної інформації 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових 

послуг та Українського об'єднання лізингодавців. Взагалі фінансовий лізинг – досить 

молода фінансова послуга для України [3]. Більшість гравців  на  даному  ринку  

зареєстровані  в 2007 та 2008 роках, а також 2012 та 2013 р. вартість договорів були 

найбільш вдалими для бізнесу, що підтверджують дані, наведені на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Динаміка вартість договорів фінансового лізингу, укладених у 2008–2013 

рр., (млн грн). 

 

За вартістю укладених договорів показники 2012 р. на 5,5 млрд. грн. 

поступаються  кризовому 2008 р., що пояснюється загальною ситуацією на ринку 

України, який все ще не відновився після першої хвилі кризи, але починає набирати 

оберти. Так, вартість договорів за 2013 р. більша на 1,6 млрд. грн. порівняно з 2012 

роком. Динаміка кількості договорів фінансового лізингу показує зовсім протилежну 

ситуацію (рис. 2). З наведеної діаграми  випливає,  що 2013 р. став рекордним в Україні 

за останні 5 років за кількістю укладених договорів фінансового лізингу – 12553. Цей 

показник перевищив досягнення 2008 р. на 35,5% (або на 3260 договорів). 

 

 
 

Рис. 2. Динаміка кількості договорів фінансового лізингу, укладених у 2008–

2013 рр. 
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Впродовж 2013 р. ситуація була досить нерівномірною. Кількість укладених 

договорів коливалася від 3012 в 2010 році до 12553 в 2013 році. На нашу думку, це 

пов'язано насамперед з кризовими очікуваннями в цей період і бажанням банків як 

найшвидше позбавитися від гривневої маси, передавши її дочірнім  або лізинговим 

компаніям, які негайно переводили її в предмети лізингу.   

Сьогодні нестабільність на фінансовому ринку продовжує неоднозначно 

впливати на ринок лізингу [2]. З одного боку, у багатьох лізингодавців виникають 

проблеми з пошуком джерел фінансування, з іншого – збільшується кількість звернень 

у лізингові компанії тих підприємств, які не змогли отримати кредитні ресурси у 

банках. Однак зростання кількості заявок потенційних лізингоотримувачів не 

спричиняє швидкого розвитку лізингового ринку. В умовах нестачі ресурсів в усіх 

учасників фінансового ринку лізингові компанії не готові здійснювати високо ризикові 

угоди, а вважають за краще вкладати кошти в проекти зі знайомими їм предметами 

лізингу.  Крім того, в зростаючому потоці заявок лізингові компанії мають можливість 

вибирати клієнтів із стійкішим фінансовим станом і високими фінансовими 

показниками. Ключовим чинником росту лізингової компанії на сьогодні є доступ до 

необхідних для реалізації нових проектів фінансовим ресурсам, що, у свою чергу, 

залежить від багатьох чинників (починаючи від складу засновників компанії, наявної 

звітності, підготовленої за міжнародними стандартами, і закінчуючи мірою прозорості 

її діяльності і рівнем кредитних рейтингів). Таким чином, криза найбільшою мірою 

вплинула на компанії, що не мають можливості диверсифікувати свої джерела 

фінансування [6].  

На тлі негативних наслідків кризи ліквідності позитивним моментом є те, що 

звуження ресурсної бази змусило керівництво банків і лізингових компаній 

замислитися про ретельніший вибір клієнтів для надання ресурсів, переглянути 

програми оцінювання платоспроможності клієнтів [1]. Якщо впродовж попередніх 

років активно нарощувалися кредитні та лізингові портфелі в кількісному вираженні, 

то в поточному році пильна увага приділяється якості клієнтів. Якщо порівняти 

динаміку росту сегментів ринку в 2011, 2012, 2013 рр., то можна побачити, що 

найбільшими споживачами лізингових послуг є: транспортна галузь, сільське 

господарство переважає в 2013 році, будівництво, сфера послуг, харчова 

промисловість, легка промисловість, видобувна промисловість, металургія переважає 

2012 рік (рис. 3). Активний ріст ринку в 2012–2013 рр. свідчить про новий етап 

розвитку лізингових послуг. Багато компаній почали роботу 5–7 років тому, в 2007–

2009 роках. Тоді лізингоотримувачі, як правило, укладали договори фінансування 

строком на 5 років, зараз термін їх дії добігає кінця і кредитні портфелі повністю 

оновлюються.  
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Рис. 3. Динаміка розподілу вартості договорів  фінансового лізингу  за галузями 

виробництва 2011-2013рр. (млн грн) 

 

Причин нинішнього росту ринку декілька. Перша – поступове відновлення 

економіки, точніше, її окремих галузей. За останній рік активізувалися, наприклад, 

сільгоспвиробники. Активність агросектору обумовлена його відносною стабільністю і 

попитом на продукцію. Також цьому посприяло включення Кабінетом міністрів 

України лізингу в програму компенсацій для українських сільгоспвиробників на 2013 

рік. Пільга розповсюджувалася на аграріїв, які шляхом фінансового лізингу придбали 

техніку і обладнання вітчизняного виробництва. Активно користуються лізингом 

представники сфери послуг і перевізники. Найбільшим попитом у клієнтів 

користується транспорт (автомобільний і залізничний), сільськогосподарська техніка, 

виробниче устаткування.  

Аналізуючи розподіл вартості договорів фінансового лізингу за терміном їх дії 

станом на 2011-2012 рр., можна зробити наступні висновки: за 2012 р. відбулося значне 

зростання вартості договорів фінансового лізингу за терміном їх дії порівняно з 2011 р. 

у договорів фінансового лізингу строком до 2 років, збільшилася більше ніж удвічі 

вартість договорів строком від 2 до 5 років, зросла втричі вартість договорів строком 

від 5 до 10 років. Проте на 23,1% зменшилася вартість договорів фінансового лізингу, 

строк яких більше 10 років. Практично половина контрактів з фінансового лізингу 

укладається на п'ятирічний термін, а отже, в 2012 р. лізингові компанії ще 

використовували напрацювання до кризових років. Багато договорів було викуплено 

лізингоотримувачами в 2012 р. і великі клієнти, на жаль, не квапляться заключати нові.  

Більшість укладених в 2011, 2012, 2013 рр. договорів – це лізинг автотранспорту 

в індивідуальному сегменті. Значним стимулятором для цього є спільні програми 

дилерів і лізингових компаній, умови яких для клієнтів набагато доступніші (порівняно 

з середньо ринковими пропозиціями). 

Висновки 

Зараз спостерігаються тенденції зростання ринку лізингових послуг в Україні 

порівняно з кризовими роками. Активно вступили в гру не лише лізингові компанії, що 

частково є дочірніми підприємствами банків, а також й інші суб'єкти, підписавши 
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домовленості з банками на кредитування в обмін на отриманих клієнтів. Банки, 

переживши кризу , ретельніше відбирають не лише клієнтів, але і товари, під які 

видають кредити. Їм абсолютно нецікаво видавати досить великі кредити під складний 

механізм, який у разі неплатоспроможності клієнта буде складно реалізувати, тому ця 

сфера віддана банківським «помічникам» – лізинговим компаніям. 

Такий розподіл вигідний усім, включаючи клієнтів. Лізингові компанії більше 

переймаються побажаннями клієнтів, надають розстрочку на платежі з оформлення 

лізингу, які в нашій країні досить значні, а в окремих випадках навіть замовляють 

виготовлення специфічного предмета або устаткування за кордоном. Зважаючи на 

обмеженість ресурсів у більшості лізингових компаній, лізингодавці стали ретельніше 

підходити до питань оцінювання ризиків за угодами, що позитивно позначилося на 

якості лізингового портфеля.  

Таким чином, можна зробити висновок, що лізинг – перспективна галузь, яка не 

може отримати високий рівень розвитку без державної підтримки. Розуміння державою 

важливої ролі лізингу для модернізації основних засобів вітчизняних суб'єктів 

господарювання й активізація інвестиційної діяльності призводять до прискорення 

оборотності капіталу, підвищення ліквідності підприємств, стимулювання експортної 

діяльності національних товаровиробників. 
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АННОТАЦИЯ 

 

АНАЛИЗ РЫНКА ЛИЗИНГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В УКРАИНЕ 

В статье рассмотрен рынок лизинга в Украине, исследуется динамика финансового лизинга. 

Проанализированы тенденции роста рынка лизинговых услуг в Украине по сравнению с кризисными 

годами. 

Ключевые слова: лизинг, лизинговые услуги, финансовый лизинг, рынок финансовых услуг, 

динамика и структура фінансового лизинга, лизинговые компании. 

 

THE SUMMARY 

 

ANALYSIS OF LEASING IN UKRAINE 

In the article the market of leasing  operations in Ukraine is reviewed, studied the dynamics of financial 

leasing. Analyzed growth trends in the leasing services in Ukraine compared with the crisis years. 

Key words: leasing, leasing services, financial leasing, leasing market, leasing companies. 
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УДК 65.012.4 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОЦЕСНО-

СТРУКТУРНОЇ МОДЕЛІ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ 
 

ЛИЗАНЕЦЬ А.Г., ПОТОРІЙ В.В. 
Мукачівський державний університет 

 

У статті подано загальну характеристику процесного підходу до банківського менеджменту, 

визначено підходи та методи опису бізнес-процесів у банку, а також розкрито загальну технологію 

структуризації бізнес-процесів у банківській установі. 

Ключові слова: бізнес-процес, процесний підхід до менеджменту, банківський менеджмент, 

структуризація бізнес-процесів. 

 

Перехід української економіки на інноваційний шлях розвитку вимагає 

радикальних змін у банківському секторі з метою забезпечення 

конкурентоспроможності на вітчизняному та світових ринках в умовах глобалізації 

економіки.  

Одним із напрямів створення ефективної системи банківського менеджменту є 

застосування процесного підходу до організації і управління діяльністю. Існуючий 

структурний підхід до управління, заснований на використанні різних типів ієрархічної 

організаційної структури, вже не в змозі повною мірою задовольнити потреби 

ефективного управління. У цьому випадку організація і управління діяльністю 

здійснюється за структурними елементами (відділами, управліннями, департаментами), 

а структурні елементи взаємодіють через посадових осіб і структурні підрозділи 

вищого рівня. 

Альтернативою управлінню на основі структур є управління на основі процесів. 

Процесний підхід орієнтується в першу чергу не на структуру підприємства, а на 

бізнес-процеси, кінцевими цілями виконання яких є створення продуктів або послуг, 

які представляють цінність для зовнішніх або внутрішніх споживачів – клієнтів банку. 

Представлення діяльності банку як системи бізнес-процесів, що взаємодіють, 

дозволяє отримати адекватне уявлення про всю діяльність установи, чітко виділити 

завдання кожного бізнес-процесу, визначити їх взаємозв'язок, а головне встановити 

кількісні і якісні характеристики ефективності їх рішення, що дозволить оцінити якість 

використовуваних процедур, їх оптимізувати залежно від кон’юнктури ринку.  

 

Об’єкти та методи дослідження. Застосування процесного підходу для 

підвищення результативності та ефективності здійснюваних операцій досліджують 

багато сучасних науковців, зокрема, В. Репін та В. Єліферов, Ю. Адлер, В. Шпер,       

Дж. Харрингтон, К. Єсселинг та ін. Їх наукові результати свідчать про доволі широкі 

можливості даного підходу для нарощування споживчої цінності товарів та послуг у 

різних сферах людської діяльності. 

 Питанням імплементації процесного підходу у банківському менеджменті 

присвячені наукові праці Аллен Пол Х., О. Деркач, Р. І Ісаєва., С. М. Козьменко,           

І. Ф.Шпиг, І. В. Волошко, М. Ліндер тощо. Окремі автори акцентують увагу на сутності 

процесного підходу у банківській сфері, деякі намагаються запропонувати методи та 

підходи до формування системи управління банком на основі бізнес-процесів, інші 

акцентують увагу на питаннях оцінки наявних бізнес-процесів, керуючись принципами 

максимізації вигоди, мінімізації витрат чи підвищення якості надання банківських 

послуг. Поряд з цим поки що недостатньо залишаються дослідженими питання 
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здійснення структуризації банківських бізнес-процесів та оцінка ефективності 

здійснених змін. 

Постановка проблеми. Метою даної статті є визначення підходів та методів 

опису бізнес-процесів у банку, а також розробка загальної технології структуризації 

бізнес-процесів у банківській установі. 

 

Результати та їх обговорення. Поняття процесного підходу у менеджменті 

було запроваджене міжнародними стандартами ISO серії 9000:2000. У відповідних 

стандартах задекларовано, що «бажаний результат досягається ефективніше, якщо 

діяльністю і пов’язаними з нею ресурсами управляти як процесами» [5] . 

Під процесом при цьому розуміється «будь-який вид діяльності або набір видів 

діяльності, в яких використовуються ресурси з тим, щоб перетворити входи у виходи» 

[5].  Результатом будь-якого процесу є певний продукт (послуга), що має споживчу 

цінність (корисність) для клієнта. Призначення кожного бізнес-процесу полягає в тому, 

аби запропонувати клієнтові продукцію, що задовольняє його за вартістю, 

довговічністю, сервісом та якістю.  

Основна перевага процесного підходу над традиційним (функціональним) 

підходом полягає у безперервності управління, яке він забезпечує на стику окремих 

процесів у рамках однієї системи, а також при їх комбінації і взаємодії. Управління 

процесами дозволяє швидко адаптувати організацію до змін зовнішнього середовища, 

тобто постійно покращувати якість своєї діяльності [1].  

З точки зору процесно-орієнтованого підходу, комерційний банк являє собою 

сукупність процесів бізнесу, забезпечення та управління, що базуються на якісній 

інформаційно-технологічній підтримці за рахунок комплексного рішення, яке враховує 

опис бізнес-процесів, актуалізацію та моделювання змін параметрів, розрахунок 

вартісних показників, бюджетування, формування фінансової звітності, податкового 

обліку, аналізу, прогнозування характеристик та ін. [4].  

У свою чергу, процесний підхід до управління банківською установою полягає в 

систематичній ідентифікації і управлінні взаємозв'язаними процесами банку.  

При управлінні заснованому на процесному підході, найбільш ефективним 

чином реалізується концепція клієнтоорієнтованого бізнесу, що дозволяє розглядати 

механізм керування бізнес-процесами як ефективний засіб досягнення стратегічних 

завдань, що стоять перед конкретним банком і банківською системою в цілому.  

Українські банки приступили до впровадження структуризації бізнес-процесів на 

початку 2000-х років. Одним з перших у 2002 році анонсував проведення масштабного 

реінжинірингу роздрібного бізнесу банк «Аваль». Для його реалізації кредитний 

інститут уклав контракт з консалтинговою компанією Ernst&Yang та придбав новітнє 

програмне забезпечення Bankmaster RS [3]. У результаті банк отримав дворівневу 

систему реалізації бізнес-процесів, яка складається з центрального офісу як місця, де 

розробляються банківські продукти, здійснюється оцінки ризиків та формується 

політика банку, та широкої мережі філій та відділень, що займаються роздрібним 

продажем. Для клієнтів ця перебудова означала наявність стандартного набору 

банківських продуктів у кожному відділенні та можливість управління рахунком за 

допомогою будь-якого виду зв’язку. 

За результатами проведених досліджень сучасні українські банки знаходяться на 

різних етапах формалізації своїх бізнес-процесів. Деякі тільки починають займатися 

цією діяльністю, інші вже накопичили велику процесну базу. Проте слід зазначити, що 

навіть наявність опису бізнес-процесів та розробка технології управління ними не є 

«разовим» заходом. 
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Ітеративний  характер бізнес-процесів пов'язаний з тим, що змінюються вимоги 

клієнтів, змінюється ринок, виходять нові нормативні документи НБУ тощо. Такого 

роду зміни вимагають постійного контролю і необхідності актуалізації бізнес-процесів. 

Слабка формалізованість бізнес-процесів безпосередньо впливає на операційну 

та стратегічну ефективність комерційного банку. 

До основних наслідків,  викликаних неформалізованістю бізнес-процесів у 

банківській установі, належать: недосконала бізнес-логіка процесів і невідповідність 

реальним вимогам; слабка автоматизованість бізнес-процесів і невідповідність 

інфраструктурі; низка якість процесів планування, викликана відсутністю зв’язків між 

плановими показниками та фактичними можливостями відділень по виконанню 

окремих бізнес-процесів; непоінформованість персоналу про правила виконання 

окремих дій і взаємодії з іншими підрозділами; зниження задоволеності клієнтів; 

незадоволеність співробітників і висока імовірність виникнення конфліктів тощо. 

На сьогодні все актуальнішою стає реалізація проектів структурних 

перетворень, основним змістом яких повинна бути оцінка та приведення до 

оптимального стану організаційно-функціональної структури та регламентів банку з 

наступною підтримкою цих змін сучасною інтегрованою банківською системою та 

впровадженням структурування бізнес-процесів. 

Форма структурних ланок, відповідальних за опис бізнес-процесів, і їх склад 

безпосередньо залежать від розміру банку і масштабу проекту. 

У великих і середніх банках діяльністю щодо процесної структуризації повинні 

займатися управління (назви змінюються залежно від специфіки конкретного банку): 

управління банківських технологій, управління банківських продуктів, управління з 

розвитку бізнесу. 

Проект впровадження процесного управління у банку є складним і тривалим 

проектом. Керівництву банку треба переглянути всю систему управління. Залишити 

без зміни те, що ефективно працює, і виконувати всі, що подаються, вимоги. Знайти 

частини системи управління, яким потрібні зміни, розробити і впровадити ці зміни. 

Для поліпшення функціонування банку і реорганізації його на основі процесів 

необхідно:  

1) ідентифікувати процеси та здійснити їх класифікацію;  

2) призначити керівника (власника) кожного процесу; 

3) описати процеси;  

4) встановити цілі і показники (індикатори) ефективності процесу;  

5) визначити ресурси;  

6) управляти процесами на основі цілей і індикаторів. 

В основу класифікації банківських бізнес-процесів повинні бути покладені два 

головних критерії:  

 ступінь впливу функцій, що беруть участь у процесі, на кінцевий результат 

бізнес-процесу; 

  ступінь взаємодії функцій, які беруть участь у процесі [9].  

 

Необхідно зазначити, що термін «функція» тут і надалі стосується тільки тих 

завдань даного функціонального підрозділу, які введені в бізнес-процес. Сам 

функціональний підрозділ буде називатися «функціональною одиницею». 

Процес з низьким ступенем впливу функції на кінцевий результат включає 

більшу кількість етапів, які здійснюються в послідовному порядку, тоді як процеси з 

високим ступенем впливу характеризуються безпосереднім, часто одночасним впливом 

на кінцевий результат. 



Науковий вісник Мукачівського державного університету 

Економічні науки 

 

Журнал наукових праць №17(12)’2014 

 

195 

Такий поділ зумовлений наявністю у кожної функції «входу», отримання 

ресурсу ззовні, і «виходу», видачі результату. Такий результат може бути 

безпосередньо пов'язаний з результатом здійснення усього процесу або ресурсом для 

іншої функції, що бере участь у процесі. Тривалість такого потоку становить ступінь 

впливу функцій, що беруть участь у бізнес-процесі. Низький ступінь характеризується 

багато- ступінчастістю, опосередкованим впливом функцій, що беруть у ньому участь, 

на результат бізнес-процесу, що включає багато послідовних кроків. Прикладом може 

бути бізнес-процес реалізації товару, при якому функція продажу передає замовлення 

споживача функції запасів для подальшого відвантаження. 

На іншій крайній точці шкали ступеня впливу є положення, при якому різні 

функції безпосередньо пов’язані з результатом процесу без проміжних ланок. 

Наприклад, для процесу введення на ринок нового банківського продукту функції 

створення продукту і реклами беруть участь одночасно з метою отримання результату 

у вигляді продажу товару. Рекламна функція не залежить від операційної і навпаки, 

таким чином вони обидві безпосередньо впливають на бізнес-процес. 

Критерій рівня взаємодії функцій, що беруть участь у процесі, передбачає, що 

учасники процесу, незалежно від ступеня впливу, можуть обмінюватися інформацією 

один з одним і здійснювати взаємні корективи, щоб сприяти отриманню результату 

процесу. Такий критерій пов’язаний з ступенем співробітництва між функціями через 

інформаційний обмін при їх залученні в один бізнес-процес. Частота та інтенсивність 

інформаційного обміну може варіювати від нульового (повністю ізольовані) до такого, 

що постійно розширюється (високий ступінь взаємодії). Необхідно зазначити, що 

практика повної ізоляції може зумовлювати непередбачувані наслідки. Для процесу 

розвитку нового банківського продукту успіх переважно залежить від взаємодії між 

операційною і конструкторською функціями. При їх ізоляції конструкторські рішення 

можуть важко реалізовуватись на практиці. Це зумовлює в свою чергу затягування 

робіт, втрати від можливих продажів і навіть втрату стратегічних можливостей банку.  

За даними експертів, від 60% до 70% проблем якості у банківській сфері 

починається з конструкторської функції [9]. Дані критерії визначають матрицю 

можливих бізнес-процесів, що складається з чотирьох квадрантів:  

 низький вплив / низька взаємодія; 

 низький вплив / висока взаємодія;  

 високий вплив / низька взаємодія; 

 високий вплив / висока взаємодія (див. рис. 1). 

 

Дана матриця може бути застосована для визначення можливостей 

використання різних типів систем управлінської інформації в процесі реструктуризації 

бізнес-процесів банківської установи. Крім цього, ця класифікація корисна для 

оцінювання потенційних кандидатів процесів для реструктуризації і вибору 

стратегічного підходу, що використовується у процесі реінжинірингу. 
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Рис. 1. Класифікація бізнес-процесів [9]. 

Для простоти в матриці розглянуті чотири екстремальних стани критеріїв 

бізнес-процесів. У кожному квадранті показано дію двох функцій А і В, що беруть 

участь у процесі, і результат бізнес-процесу, позначений як С. Стрілки показують 

взаємовідносини, побудовані за принципом «вхід - вихід», а пунктиром зазначені 

наявні взаємозв’язки, що базуються на інформаційному обміні. 

Перший квадрант характеризує процес, де функції, що беруть у ньому участь, 

ізольовані й побічно впливають на кінцевий результат. Такі функції здійснюються в 

послідовному порядку і мають справу з низьким рівнем невизначеності у вимогах до 

проміжних результатів.  

Другий квадрант показує функції, що беруть участь у процесі послідовно, між 

якими налагоджено інформаційний обмін. Характерна ознака - високий рівень 

невизначеності у висунутих вимогах до проміжних результатів. Наприклад, 

конструювання (А) представляє модель нового дизайну продукту, що виробляє функція 

(В); А і В часто консультуються між собою.  

У третьому квадранті функції беруть участь безпосередньо у досягненні 

результату всього процесу без взаємного обміну інформацією. Вони не залежать від 

діяльності один одного і характерні для низького рівня невизначеності у вимогах, що 

до них ставлять. Прикладом може бути діяльність функцій найму робітників (А) і 

закупівлі обладнання (В), діючих одночасно у процесі створення філіалу компанії, але 

таких, що не консультуються один з одним. 

Процес, поданий у четвертому квадранті, розрізняє функції, що безпосередньо 

беруть участь в отриманні загального результату з сумісним інформаційним обміном. 

Такі незалежні функції діють в умовах високої невизначеності висунутих вимог. 

Наприклад, функції реклами (А) і виробництва (В) безпосередньо сприяють у процесі 

пропозиції на ринок нового продукту, використовуючи при цьому постійні 

консультації. Багато традиційних бізнес-процесів діють в умовах обмеженої 

невизначеності, коли результат функції А може бути заданий заздалегідь для 

задоволення вимог до ресурсу функції В, і обидві функції можуть брати участь у 

процесі без консультування одна з одною. Але сучасна зростаюча невизначеність 

зовнішнього оточення зробила традиційні стандартні правила і процедури негнучкими, 
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а збереження ізольованості функцій створює незадоволеність і навіть безкорисність 

результату для подальших функцій бізнес-процесу. Для вирішення цієї проблеми 

багато бізнес-процесів зазнають модифікації або навіть радикальних змін для 

збільшення ступеня впливу задіяних функцій на кінцевий результат процесу та 

інтенсивності їх взаємодії. Значну допомогу в таких змінах відіграє інформаційна 

система організації. 

Більшість банківських установ України реструктурують свої бізнес-процеси від 

багатоступеневого, побічного впливу на результат до безпосереднього впливу двох або 

більше функцій, що діють незалежно. 

Створення і розвиток баз даних, що сумісно використовуються у бізнес-процесі 

функціями, є основними для підвищення ступеня їх впливу на кінцевий результат. Цей 

метод буде головним стратегічним шляхом при переході бізнес-процесу від квадранта І 

до III або від II до IV. 

Підвищення ступеня взаємодії функцій, що беруть участь у процесі, 

забезпечується переважно при застосуванні нових комунікаційних технологій. Отже, 

основним методом збільшення ступеня взаємодії функцій, що беруть участь у процесі, 

між собою є використання сучасних комунікаційних технологій. Використання такого 

підходу забезпечить перехід процесу з квадранта І до II, від III до IV. 

Матриця класифікації бізнес-процесів - це основа для ідентифікації критичних 

характеристик бізнес-процесів, до яких можна застосовувати реінжиніринг. Як уже 

зазначали, існує кілька можливих напрямків і методів, які базуються на використанні 

інформаційних технологій, що вибирають для реструктуризації, щоб збільшити ступінь 

впливу і взаємодії залучених функцій. Але перед тим, як їх використовувати, треба 

враховувати, що існує небезпека вибрати «правильний» напрямок реструктуризації для 

«неправильно вибраного процесу». Щоб переконатися у правильності вибору процесу 

для реструктуризації, першим кроком у стратегічному підході до реінжинірингу має 

стати визначення тих кандидатів процесів, які є критичними для стратегічної мети 

організації. 

Необхідно відмітити, що виокремлення основних бізнес-процесів у банківській 

установі базується, насамперед, на визначенні стратегії банку, змістом якої є виділення 

місця у конкурентному середовищі і пропонування клієнтам унікальної цінності – 

унікального поєднання продукту, ціни, обслуговування, взаємовідносин з банком та 

його іміджу.  

Зрозуміло, що при різних стратегіях основні бізнес-процеси будуть 

розрізнятися. Так, на перших етапах становлення економіки України та її банківської 

системи основними клієнтами банків були підприємства, для яких найбільшу цінність 

мало одержання кредиту. Тому основними бізнес-процесами були видача позик, робота 

з проблемними кредитами і, зрештою, розрахунково-касове та інше обслуговування 

клієнтури.  

Тепер ситуація змінилася, що знайшло відображення у суттєвій диверсифікації 

клієнтської бази комерційних банків та її потреб, тому банківські стратегії 

сконцентровані саме на комплексному обслуговуванні конкретних груп клієнтів – 

великих корпорацій, малого та середнього бізнесу, приватних осіб, що і окреслює склад 

основних бізнес-процесів. 

Ідентифікацію та описання існуючих бізнес-процесів теоретично можна 

здійснити найпростішими методами – блок-схемою або словесним описом. Проте 

кількість та різноманіття бізнес-процесів комерційного банку вимагає застосування для 

їх аналізу сучасних методологій та програмних засобів. 
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Можливе застосування двох підходів до описання бізнес-процесів. У першому 

варіанті спочатку розробляється ієрархічна структура («дерево») бізнес-процесів банку 

й їх опис здійснюється послідовно за рівнями ієрархії.  

До найбільш поширених методик, за допомогою яких можна описувати бізнес-

процеси належать: IDEF0, IDEF3, DFD, UML, SADT [3]. 

На сьогоднішній день на ринку існують наступні професійні програмні 

продукти, призначені для автоматизації опису бізнес-процесів: ARIS, Бізнес-Студіо, 

AllFusion Process Modeler, MS Visio, QPR та ін Вони відрізняються функціоналом, 

схемами ціноутворення [3]. 

Виділимо функції даних програмних продуктів, які найбільш істотні для банків: 

автоматизоване формування регламентуючої документації на основі діаграм бізнес-

процесів; аналітичні функції (ФВА-аналіз та ін); мережева робота; захист інформації та 

розподіл доступу; публікація бізнес-моделей в WEB; порівняльний аналіз програмних 

продуктів бізнес-моделювання. 

У другому варіанті спочатку аналізується організаційна структура банку і 

описується діяльність підрозділів у рамках різних бізнес-процесів. Зрештою всі 

процедури одного бізнес-процесу з різних відділів зводяться в єдину схему [2]. 

Умовно всі бізнес-процеси будь-якого вітчизняного банку можна поділити на 

три групи:  

1) основні, що створюють додаткову цінність для клієнтів;  

2) забезпечувальні; 

3) процеси супроводження або управління банківським бізнесом. 

Наведемо приклад формування дерева бізнес-процесів для окремого банку. 

На верхньому рівні зазвичай виділяють групи бізнес-процесів. 

А. Основні бізнес-процеси – це ті, які приносять банку прибуток: 

А.1. Обслуговування фізичних осіб. 

А.2. Обслуговування юридичних осіб. 

А.3. Робота на фінансових і міжбанківських ринках. 

Б. Забезпечувальні бізнес-процеси – це допоміжні процеси, які забезпечують 

стабільну діяльність банку, але не приносять прибуток. 

Б.1. Адміністративно-господарське забезпечення. 

Б.2. Забезпечення безпеки. 

Б.3. Юридичне забезпечення. 

Б.4. ІТ-забезпечення та зв'язок. 

Б.5. Внутрішній контроль. 

Б.6. Бухгалтерський облік і звітність. 

Б.7. Інші. 

В. Бізнес-процеси управління – допоміжні процеси, за допомогою яких 

здійснюється управління діяльністю банку і основними об'єктами: 

В.1. Стратегічне управління. 

В.2. Управління маркетингом. 

В.3. Управління ризиками. 

В.4.Управління персоналом. 

В.5. Управління бізнес-процесами та розвитком. 

В.6. Регіональне управління. 

В.7. Інші. 

Другий рівень дерева рішень буде деталізувати окремі бізнес-процеси 1-го 

рівня. Наприклад, нас цікавить група бізнес-процесів «А.2 Обслуговування юридичних 

осіб». У даній групі виділяються бізнес-процеси, які реалізують послуги та продукти 

банку для юридичних осіб. До них належатимуть наступні види бізнес-процесів:  
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А.2.1. Розрахунково-касове обслуговування. 

А.2.2. Банківські карти. 

А.2.3. Кредитування. 

А.2.4. Залучення депозитів. 

А.2.5.Внешнеекономіческая діяльність. 

А.2.6. Інкасація. 

А.2.7. Дистанційне управління рахунком. 

А.2.8. Інші (більше 20). 

Важливе зауваження: слід розділяти поняття «група бізнес-процесів» і «рівень 

бізнес-процесу». Коли ми групуємо кілька бізнес-процесів за певною ознакою, ми не 

створюємо новий рівень для бізнес-процесу. 

У свою чергу «А.2.3. Кредитування корпоративних клієнтів» включатиме (див. 

рис.2): 

 (1-й рівень) – варіанти кредитування: традиційний кредит, кредитну лінію, 

факторинг, врахування векселів тощо;  

 «кредит» (2-й рівень) включає його оформлення, видачу та погашення;  

 «оформлення кредиту» (3-й рівень) включає отримання заявки позичальника, 

співбесіду, консультування, перевірку документів, визначення кредитоспроможності 

тощо, які вже є підпроцесами 4-го рівня. 

 

 
Рис. 2 Структурування бізнес-процесу «Кредитування корпоративних клієнтів»  

 

Цілісне описання процесу передбачає надання відповідей на наступні запитання: 

які процедури (функції, роботи) необхідно виконати для отримання заданого кінцевого 

результату; в якій послідовності виконуються ці процедури; які механізми контролю та 

управління існують у рамках бізнес-процесу, що розглядається;  хто виконує 

процедури;  які вхідні документи/інформацію використовує кожна процедура;  які 

вихідні документи/інформацію генерує процедура бізнес-процесу; які ресурси 

необхідні для виконання кожної процедури;  яка документація/умови регламентують 

виконання процедури;  які параметри характеризують виконання процедур і бізнес-

процесу у цілому.  

Висновки. Таким чином, формалізованість та регламентованість бізнес-

процесів є одним з ключових факторів успіху будь-якого комерційного банку. Теорія і 
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практика свідчать, що застосування структуризації бізнес-процесів є результативним у 

сфері банківського бізнесу. Організація роботи за процесно-орієнтованим підходом 

надає нові конкурентні переваги, дозволяє скоротити витрати і підвищити доходи, 

забезпечити швидку реакцію комерційного банку на зміни кон’юнктури. Це сприяє 

комплексному розвитку банку, дозволяє підвищити керованість та контрольованість 

його діяльності, тиражувати процеси в рамках філій та відділень, зменшити залежність 

бізнесу від зміни персоналу. 
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АННОТАЦИЯ 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЦЕССНО-СТРУКТУРНОЙ 

МОДЕЛИ БАНКОВСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

В статье представлена общая характеристика процессного подхода к банковскому 

менеджменту, определены подходы и методы описания бизнес-процессов в банке, а также раскрыто 

общую технологию структуризации бизнес-процессов в банковском учреждении. 

Ключевые слова: бизнес-процесс, процессный подход к менеджменту, банковский менеджмент, 

структуризация бизнес-процессов. 

THE SUMMARY 

 

CONCEPTUAL BASES OF FORMATION PROCESS-STRUCTURAL MODEL OF BANKING 

INSTITUTIONS 

The article contains general description of the process approach to bank management. The approaches 

and methods for describing business processes in the bank are represented, the common technology of business 

processes structuring in the bank is revealed. 

Key words: business process, process approach to management, banking management, structuring 

business processes. 
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технічних розробок, виконаних науковцями університету та науковцями інших вузів та 
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(англійською мовою): Anot-(Прізвище першого автора). 
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набирається шрифтом Times New Roman, 10 пт, інтервал між рядками – одинарний), 1- 
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в яких започатковано розв’язання проблеми і на які спирається автор, виділення 

невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття); 
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 Оглядово-узагальнювального характеру – 10 сторінок формату А4; 
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«Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». У 
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